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Порака од директорот
Добредојдовте во основното училиште „Епинг“! Исклучително сум почестен што сум
директор на ова прекрасно училиште и се залагам за развој на нашиот најскап ресурс -
нашите деца.

Додека шетам низ двата кампуси на основното училиште „Епинг“, многу сум горд на она што
го гледам. Студентите се возбудени за нивното учење и се ангажирани и мотивирани да
дадат се од себе. Учениците се сигурни, компетентни и внимателни и уживаат во
предизвикот.

Имаме поддршка и позитивна заедница и се стремиме да изградиме силни односи и
партнерства. Нашиот персонал е отворен, високо посветен и подготвен да стори сé што е
потребно за да се осигура дека секој ученик е предизвик и исполнет во своето учење. Ние ги
цениме нашите врски со семејствата и пошироката заедница и ја охрабруваме целата наша
заедница да биде вклучена во училиштето.

Визијата на училиштето е „Заедно правиме разлика“, а училишните вредности се почит,
чесност, упорност, издржливост и одговорност. Нашата цел е да обезбедиме средина за
учење која е грижлива и предизвикувачка. Ние ги опремуваме сите студенти со потребните
вештини, знаења и расположенија да станат вредни и продуктивни членови на заедницата.
Нашата мисија е „Да ги инспирираме и зајакнеме нашите студенти да напредуваат како
доживотни ученици“.

Што го прави нашето училиште различно?

Нашето училиште се состои од два кампуси кои се фалат со големи, поканувајќи училишни
терени. Ние веруваме во развивање на „целото дете“ и имаме силен фокус на социјалната и
емоционалната благосостојба. Секој училишен кампус има училишен советник, има силна
програма за социјална и емоционална свест (СЕП) и работи со голем број надворешни
агенции за поддршка на учениците и семејствата. Училиштето има програма за англиски
јазик како дополнителен јазик (ЕАЛ) и програма за поддршка на јазикот и обезбедува
интервенција за читање и туторство во писменост и попис.

Основното училиште „Епинг“ има силен фокус на информатичка и комуникациска
технологија (ИКТ) каде iPad, лаптопи и Chromebook се користат како ефективни алатки за
учење на нашите ученици на сите нивоа на годината. Имаме високо квалификуван персонал
кој го изгради својот капацитет во однос на ИКТ и го користи ова за да се вклучи, мотивира и
прошири учењето на учениците надвор од училницата. Ние сме обезбедување на21-от век за
учење, каде што нашите студенти се критички и креативни мислители, за соработка и ги
решаваат проблемите.

Сите прашања за запишување за High Street може да се решат со контактирање на
персоналот на нашата канцеларија на (03) 9401-1389 или какви било прашања за нашиот
кампус во Гринбрук, јавете ни се на (03) 9401-3256.

Со нетрпение очекувам да ви посакам добредојде во нашето училиште.
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Барбара Мекензи, Главен
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премин од градинка-2021

ВО ВРЕМЕ НА ТРЕМИН 4 2021

● Наставниците за подготовка ќе контактираат со градинките за да се сретнат со децата
во текот на последниот дел одтермин четвртиот.

● Ги охрабруваме сите родители да ги запишат своите деца што е можно поскоро од
причини за планирање и кадар, сепак, уписите ќе бидат прифатени во секое време.

● Наставниците ќе продолжат да работат со локалната градинка за да им овозможи на
идните ученици да се вклучат во училиштето и да се запознаат со училишната
средина.

● Наставниците, исто така, ќе разговараат за индивидуалните потреби на секој ученик.
Willе добиете документ во кој можете да побарате конкретни пријатели со кои сакате
да бидат сместени вашето дете.

Поради ограничувањата на СОВИД 19, нормална програма за транзиција во училиште
можеби нема да може да се одвива. Ако тоа се случи, наставниците за првично училиште ќе
планираат алтернативни сесии за транзиција што се состојат од активностиписменост и
занаетчиство заза деца запишани во основното училиште „Епинг“ за 2022 година во текот
на ноември.
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2022 Почеток на училиште
Петок 28 јануари Прв ден на наставниците и БЕСПЛАТЕН

ДЕН НА УЧИЛИЦАТА
Понеделник 31-ви јануари Сите деца од П-6 започнуваат со

училиште во 9:00 часот.
ПОДГОТОВКИ СТАРТ НА ОВОЈ ДЕН.
Времињата ќе се тетерават за да им се
овозможи на студентите да се смират.

Сите среди во февруари Преп се вклучи во индивидуални
интервјуа - 1: 1 проценки за броење и
писменост. Јасnterview пати ќе бидат
испратени на семејствата преку
пошта.

Март натаму Подготвувачките деца посетуваат
училиште со полно работно време (од
понеделник до петок).

2022 Термин на термини
ТЕРМИН 1 Понеделник 31ул Јануари (студенти) до петок8-ми април

РОК2 Вторник 26-ти април до петок, 24 јуни

РОК 3 Понеделник 11јули до петок16-ти септември

Мандат 4 понеделник3-ти октомври до Вторник 20 декември

Дневен Училиште Распоред

8.45

Пристигнете на училиште од 8.45сум.Наставниците во овој момент се на
должност во дворот.
Наставниците во училниците од 8.50 часот за учениците да влезат во
училниците и да се подготват.

9.00 Прва сесија за учење

10.00 Втора сесија за учење
Здрава (храна за мозок) закуска во 10.00 часот

10.50 Време за

11.00 одморОдмор Играње

11.30 Трета сесија за учење

12.30 Четврта сесија за учење

1.20 Ручек Време за јадење

1.30 Ручек Време на играње
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2.30 Завршна сесија за учење

3.30 отпуштање од

Подготовка за
училиште возбудлива пресвртница во животот на детето - причина за славење. Тоа вклучува
тесно партнерство помеѓу домот и училиштето за да се обезбеди стабилна и грижлива
средина во која секое дете може целосно да расте и да се развива.

Подолу се дадени корисни информации за започнување на училиште, што можете да
очекувате и начините на кои можете да му помогнете на вашето дете, особено во првите
неколку недели.

● Разговарајте позитивно со вашето дете за започнување на училиште. Разговарајте за
запознавање нови пријатели, играње игри, пеење и правење работи.

● Разговарајте за тоа колку долго ќе трае училишниот ден на начин што детето може да
го разбере. „Тоа е с kinder додека е поубаво, но после тоа ќе имаш ручек, а можеби и
некои приказни, а потоа ќе дојдам да те земам“.

● Воспоставете силна рутина бидејќи ова е важно за да му помогнете на вашето дете
да се прилагоди на училишниот живот. Обидете се да бидете доследни за вашето
дете да знае што да очекува.

● Направете го вашето дете да практикува да ја облекува и соблекува училишната
униформа и да ја пакува училишната чанта.

● Разговарајте за тоалети за тоалет, вклучувајќи миење раце и употреба на писоар за
момчиња. Како да гизаклучите и отклучите вратите на тоалетот.

● Разговарајте за она што го гледате и правите со вашето дете. Охрабрете ги да
именуваат луѓе и да пеат песни и рими за градинки-на кој било јазик!

● ЧИТАЈТЕ со вашето дете секоја вечер и разговарајте за ликовите и настаните.
Читањето најмалку 15 минути ноќе е важно за да се развијат силни читатели.

● Охрабрете го вашето дете да прави работи за себе, како што е да носи своја
училишна торба, да ја стави торбата на куката и да ја отвори кутијата за ручек.
Независноста е основна вештина за развој на сите деца.

● Осигурајте се дека вашето дете знае каде да ве запознае во времето на земање.
Дозволете му на вашето дете да знае секогаш да чека со училницата со наставник
доколку ве земе и разговарајте со него за НИКОГАШ да не го напуштате училиштето
со странец. Важно е да бидете на време за да ја намалите вознемиреноста.

● Обезбедете вашето дете да има добар сон. Уморно дете не може ефикасно да учи.
Многу подготовки студентите спијат во 19:00 часот, но потребата за спиење варира кај
секое поединечно дете.

ЕМОТИВНИ РАЗВОЈ
На училиште, децата ќе мора да се справат со своите чувства во различни ситуации. Важно
е да разговарате со вашите деца за тоа како тие би можеле да се чувствуваат и како може
да се справат со нивните чувства. Одвојте време да ги слушате нивните прашања и грижи и
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искрено одговорете им. Охрабрете го вашето дете да разговара со наставникот ако има
загриженост. Треба да бидеме свесни за какви било проблеми за да можеме да помогнеме.
Ако имате какви било грижи за тоа како се населува вашето дете, слободно разговарајте со
наставникот во училница на вашето дете.

ПОДЕЛУВАЕ
Дозволете му на вашето дете да знае дека ќе го оставите на училиште, НО ќе се вратите да
ги соберете подоцна во текот на денот. Нормално е децата да се чувствуваат вознемирени
или вознемирени околу времето на напуштање на училиштето и децата обично се
смируваат брзо по напуштањето.

НЕЗАВИСНОСТ
На училиште ги охрабруваме нашите ученици да развијат независност и одговорност.
Дома, можете да го охрабрите вашето дете да:

● ИСКЛУЧИ И ОПШТЕТЕ надворешна облека самостојно, да управува со патентите и
копчињата и да ги остави овие предмети да ги

● врзуваат врвките за чевли - ова бара истрајност

● самостојно да го посетувате тоалетот, да ги исплакнете по употреба, а потоа да ги
миете рацете и за прилагодување на облеката,

● користете ткива за бришење/дување на носот и знајте ја важноста да ги покриете
устата и носот при кашлање или кивање,

● соберете ги играчките, книгите и материјалите уредно по употреба,

● препознајте го сопственото име на имотот, облеката, кутиите за ручек итн. во

Викторијанска модерна курзивно пишување или големи букви и знајте го
нивното полно име

● отворете ја и затворете ја кутијата за ручек и јадете од ова без да правите хаос

● споделувајте работи (не храна), наизменично и соработувајте со другите (тоа
вклучува слушање на други, упатства и приказни)

● знаете како да се користи надгледуван училишен премин,

● држете молив правилно и исечете ги со ножици,

● завршувајте мали задачи дома, како што се поставување маса, расчистување на
чинии, бришење клупи,

● самостојно

● пробајте работи за кои не се сигурни,

● продолжете додека не ја завршите задачата.

ДОВЕРБА
Сигурните деца се флексибилни и се справуваат со новите ситуации. Правењето грешки е
важен дел од учењето. Слава на вашето дете за жaving на го и покажете им дека ги цените
нивните напори, а не само готовиот производ. Покажете интерес за она што вашето дете го
прави на училиште. Пред с talk, зборувајте позитивно за училиштето и ценете го она што се
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случува овде.

Ние разбираме дека не сите деца се во иста фаза на учење и развој во исто време. Она што
е важно е да се поттикне кај децата подготвеност за учење, чувство на гордост во нивната
работа и ценење на вредноста на другите. Од витално значење е родителите да не го
споредуваат учењето на своето дете со учењето на другите деца, бидејќи тоа може да има
негативно влијание врз нивната самодоверба.

ОПШТЕСТВЕНИ ВЕШТИНИ
На училиште, слушањето на другите, споделувањето, вртењето и следењето инструкции се
важни аспекти на учењето. Начини на кои може да го поддржи развојот на овие вештини
дома се:

● Јасѓ сте веќе во разговор и вашето дете сака да разговара со вас, го потсетува / неа
дека тоа е учтиво да се чека

● еncourage вашето дете да се делат предмети и се врти со браќа и сестри и

● пријателиllow вашето дете да има разговори со познати возрасни лица надвор од
семејството групана

● let вашето дете знае дека тој / таа не може секогаш да го извлече неговиот / нејзиниот
сопствен

● начинllow вашето дете да го забавува / себеси - не секогаш се обезбеди предлози или
играчки.

Нужда НЕСРЕЌИ
Sometimes нужда несреќи се случуваат додека децата се навикнуваат на рутината
училиште и со користење на училишни тоалети. Поради здравствените прописи,
училиштето не може да „позајми“ промени на долна облека и чорапи во случај на
несреќи со тоалетот. Ве молиме спакувајте ја училишната торба на вашето дете со
чиста промена на чорапи, долна облека и панталони во пластична кеса со ознака со
името на вашето дете за употреба доколку е потребно.
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ПОДАВАЕ НА ЕТИКЕЛИРАЕ
Повремено, предметите може да се изгубат или да се постават погрешно, особено во
првите неколку недели на училиште. Ве молиме, јасно означете ги сите предмети на
вашето дете со нивното цело име и покажете му на детето каде е оваа етикета за да
му помогне да ги пронајде предметите што недостасуваат. Ги молиме родителите
повремено да ги проверуваат имињата на предметите бидејќи редовното перење ги
избледува буквите на предметите за облека.

Здрав ручек
Во основното училиште „Епинг“, ги охрабруваме учениците да носат здрав ручек на
училиште секој ден и каде што е можно, да изберат гола храна. Голата храна е храна без
амбалажа како свежо овошје, зеленчук и здрави сендвичи. Исто така, децата се охрабруваат
да носат на училиште шише со вода за употреба во училницата. Овие може да се полнат со
помош на фонтани за пијалоци надвор.

Основното училиште „Епинг“, исто така, закажува дневни паузи за храна за мозокот за
децата да уживаат во здрава храна за мозокот во одредено време, за да го одржат нивото
на енергија. Мозочната храна им нуди на студентите излив на енергија во утринските часови
што им дава на студентите повеќе енергија за учење и им обезбедува на студентите
доживотни вештини околу здравата исхрана. Храната за мозокот е генерално необработена
и обезбедува бавно ослободување на гликоза, а не брза поправка обезбедена од храна
богата со шеќер/маснотии. Ве молиме, обезбедете му на вашето дете дневна „гола“
храна за мозокот, како парче овошје или зеленчук. Храната за мозок се случува
секој ден во 10 часот наутро.

АРАНANМАНИ ЗА
Учениците ја јадат својата ужина КУКИпод надзор на наставникот од 10:50 до 11:00 часот.
Повеќето деца се гладни во тоа време и уживаат во мала закуска, на пример, султани,
стапчиња сирење, парче овошје, итн. За да му помогнете на вашето дете да ја разбере
разликата помеѓу закуската и ручекот, завиткајте ги одделно и разговарајте за тоа со вашето
дете. Уште подобро, нека вашето дете помогне да ги спакува закуската и ручекот!

АРАНМАНИ ЗА РУЧЕК
Сите деца ќе ги јадат своите ручеци во нивната училница од 1:20 часот попладне до 13.30
часот по полноќ. Needе треба да се осигурате дека вашето дете носи подготвен ручек на
училиште ДЕНЕС, почнувајќи од првиот ден.

НАРАЧКИ ЗА РУЧЕК
Иако училиштето нема кантина, ние нудиме нарачки за ручек преку
локална продавница. Ве молиме погледнете го приложеното мени за
нарачка за ручек за цените. Ве охрабруваме да почекате додека
вашето дете не се навикне на училишната рутина пред да го
испратите заедно со нарачка за ручек. Наставниците ќе го поминат процесот на нарачка за
ручек со вашето дете. Ве молиме, осигурајте се дека името,вашето дете класата и собата
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насе јасно означени на нарачката за ручек. Нарачките за ручек се достапни секој ден на Хај
Стрит и во петок во Гринбрук.

За да помогнеме нашето училиште да изгледа чисто и уредно, учениците не можат да
ја јадат својата храна надвор.

ДРУГИ ПОЕДИ ЗА ПАМЕТЕЕ ЗА РУЧЕК

● Ручекот на вашето дете треба да биде во јасно именувана кутија за ручек.

● Пијалоците мора да бидат во јасно именуван нераскинлив сад (без пијалоци или
сокови со вкус, вода само).

● Ве молиме, не давајте му на вашето дете премногу храна.

● Јасно завиткување/пластичен филм честопати е тешко за малите деца да се вратат.
Изберете гола храна и контејнери каде што е можно.

● Објаснете и вежбајте дома пред да започнете со училиште, редослед на јадење, на
пример, започнете со сендвичи, потоа овошје, проследено со какви било специјални
задоволства.

АНАФИЛАКСА
Анафилакса е медицинска состојба со сериозни последици. Во училиштето имаме
мал број деца кои имаат тешка, опаснапоживот алергија на ореви и јајца. Иако ова не
може директно да влијае на класата на вашето дете, ве замолуваме да разговарате
со вашето дете за потребата да не делите храна на училиште. Поради ризикот од
анафилакса, ние исто така не промовираме споделување храна, како што се колачи,
за родендени на децата. Ако сакате да споделите нешто посебно за роденденот на
вашето дете, разговарајте со наставникот на вашето дете за да разговарате за
алтернативи. Ако вашето дете страда од анафилакса, доставете му на училиштето
копија од безбедносниот план за анафилакса и епипен за вашето дете.

Ве молиме запомнете: поради ограничувањата на СОВИД-19, споделување
храна од било кој вид не е можно во 2021-2022 година.

Прв ден на училиште
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Постојат неколку едноставни чекори што можете да ги следите за да се осигурате дека
првиот ден на вашето дете на училиште ќе биде пријатен и опуштен.

● Бидете подготвени и подгответе с everything. Вежбајте да се облечете, да спакувате
торба, да идентификувате ужина и ручек и да отворате кутии за ручек и шишиња со
вода пред да започнете со училиште.

● Разговарајте за дневната рутина (видете Дневен распоред на училиште на страница
4) и натерајте го вашето дете да нацрта што може да направи во овие моменти.

● Играјте улоги „Што ако?“ ситуации. Што ако не можете да најдете пријател во времето
на играње? Што ако не можете да ја отворите кутијата за ручек? Што ако треба да
одите во тоалет? Што ако се чувствувате лошо?

На првиот училишен ден, родителите се добредојдени да ги придружуваат своите деца во
училницата (во очекување на ограничувања за СОВИД). Откако вашето дете ќе ја отпакува
торбата и ќе се впушти во активност, ќе дојде време за „збогум“. Најestубезната работа и за
вас и за вашето дете е брзо, позитивно збогум. Долготрајното збогување често завршува со
непотребни солзи и ги вознемирува децата. Наставникот во училницата и помошниот
персонал ќе бидат тука за да помогнат при какви било прашања за разделување.

Ве молиме Забележете: поради ограничувањата на СОВИД-19, ова можеби нема да
биде можно во 2022 година.

На првиот ден, вашето дете ќе треба да понесе со себе:

● Училишна шапка (именувана и чувана на училиште)

● Училишна чанта (со промена на облека)

● Училишна ужинка, ручек и шише за вода.

Училишните капи ќе се чуваат на училиште за да се осигураат дека децата се секогаш
заштитени додека се надвор. Споредна нашето училиште Политиката за паметно сонце,
децата мора да носат капи од септември до април. Ве молиме означете ги сите
горенаведени ставки со името и презимето на вашето дете, како и целата облека, чевли,
кутии за ручек, капаци, контејнери за пијалоци итн. На овој начин, ако нешто се изгуби,
лесно може да се врати.
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Првите недели на училиште
ЗБОГУВАЕ
Воспоставете рутини за пристигнување - поздравување со наставникот, дозволете им на
децата да ги остават сопствените работи
, итн. Кажете му на вашето дете кога ќе се вратите на пр. „Beе се вратам дома да те земам“.
Кажете збогум, со бакнеж, прегратка или мавтање, а потоа заминете. Бидете цврсти и
lovingубовни!

КОГА RЕ СЕ ВРАТИТЕ
Одржувајте предвидлив распоред за подигнување. Обидете се да избегнете да го прашате
вашето дете „Дали ти недостасував?“ или „Ми недостигаш“, особено за привремени деца.
Споделете го ентузијазмот и повторното кажување на искуствата на вашето дете, позитивно.
Воспоставете рутини за збогум со наставникот и соучениците. „Се гледаме утре наутро“ -
потоа заминете со вашето дете.

ОТСТРАНУВАЕ - ОДЕЕ ДОМА
Сите родители се молат да чекаат надвор од зградата. Наставниците ќе го носат секое
одделение надвор за да се сретнат со родителите на крајот од денот и секогаш ќе чекаат со
вашето дете додека не се соберат.

Ве молиме запомнете: Овие рутини зависат од ограничувањата на СОВИД-19.

ОСТАВАЈТЕ ПРИЈАТЕЛИ
Обидете се да не ги зголемувате вознемиреноста на вашето дете постојано прашувајќи: „Со
кого си игравте денес?“ Фокусирајте се на ПОЗИТИВАТА, почекајте вашето дете да
волонтира информации за „случувањата“ на училиште - оставете им време на децата да ја
проценат новата ситуација. Децата обично не прават „доживотни“ пријатели до возраст од
околу 12 години. Наместо тоа, тие играат со различни групи пријатели во различни периоди.
Прашајте за работата, што беше пријатно за тој ден или дали приказната за денот беше
добра. Почекајте информации за пријателствата. Кога вашето дете е подготвено да се
дружи, вие ќе бидете првите што ќе дознаете.

ДЕТЕТО ПЛАЧАТ
Знаеме колку е стресно за родителите ако децата не сакаат да се разделат од нив; сепак,
децата речиси секогаш се спогодуваат во активности откако родителот ќе замине. Вашето
дете ќе треба да разбере дека одењето на училиште е дел од процесот на растење.
Постојат четири области што треба да останат доследни за да помогнат во минимизирање
на прашањата за разделување:

1. Не одолговлекувајте. Ако имате потешкотии да се разделите од вашето дете, обидете се
да не покажете дека сте вознемирени, бидејќи вашето дете ќе го подигне вашето неволја и
ќе го одрази.

2. Наведете го вашето дете на училиште на време. Доцнењето е вознемирувачко и може да
предизвика вознемиреност кај децата.
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3. Секогаш осигурајте се дека сте таму за да го соберете вашето дете после училиште, ако
тој ве очекува. Вашето дете мора да може да го помине ова време подалеку од вас со
сигурност дека вие или некој друг на кого му верува, ќе бидете таму кога ќе заврши секој
ден. Ако сакате да задоцните, контактирајте го училиштето, така што детето не е непотребно
вознемирено.

4. Никогаш, освен ако детето не е навистина болно, не дозволувајте вашето дете да остане
дома со вас „само еднаш“. Ова може да го научи детето дека посетувањето училиште е
прашање на избор, а не законски услов. Се разбира, ако детето е навистина болно,
останувањето дома е задолжително.
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Општи информации
ИТНИ КОНТАКТИ
Информациите за итни случаи на формуларот за упис се многу важни. До-to-date
информации е од витално значење, а родителите се бара да ја советува на училиштето
веднаш, без одлагање, за секоја промена на телефонски броеви (мобилни, дом, работно
место), лице за контакт за итни случаи, итн

SCHOOL ATTENDANCE - "НЕ РЕД НА БЕДЕТЕ СЕ ОДДЕЛУВАЕ Од

студентите се бара да посетуваат училиште секој ден. Ако вашето дете отсуствува поради
болест или друга причина, треба да дадете објаснување за отсуството на вашето дете на
училиште. Ова е лесно како да ги повикате прекрасните дами во канцеларијата, да
испратите белешка/сертификат до училиште или да го пријавите отсуството на КОМПАС.
Ако детето пристигне доцна или го напушти училиштето во текот на училишниот ден,
родителите мора да одат во канцеларија и да го отпишат своето дете. Ве молиме, не одете
директно на часот на вашето дете. Децата не посетуваат училиште во деновите на
наставната програма и на родителите ќе им се даде соодветно известување за овие
слободни денови на учениците преку училишниот билтен.

ПУНКТУКАЛНОСТ Од
родителите се бара да бидат сигурни дека нивните деца се навремени пристигнување на
училиште секое утро. Кога учениците ќе пристигнат доцна, тие можат да го прекинат
предавањето на часот или да пропуштат важни информации. Наставниците дежураат секој
училишен ден од 8:45 часот. до 15:45 часот. По 15 часот и 45 минути, децата што не се
собрани ќе бидат замолени да чекаат во канцеларија додека не ги подигнат. Препорачуваме
децата да пристигнат помеѓу 8.45 и 9.00 часот. Најважно е децата да се на училиште и да
бидат подготвени да започнат настава во 9:00 часот.
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ВЛОЕ ВРЕМЕ
За време на влажно време, ве молиме осигурајте се дека вашето дете има соодветна
облека и обувки. лесен водоотпорна јакна е неопходна за носење надвор. Децата
остануваат во своите училници, а понекогаш и следниот ден во влажни денови, ветровити
денови и за време на периоди на екстремна топлина.

BUDDY ПРОГРАМА
Во терминот Еден,првично на децата ќе биде доделен за  одделение петто со пријатели.
Пријателите се среќаваат на секои две недели во текот на годината и направете низа
активности заедно. Во текот на првите недели на училиште, децата од одделение 5 се
грижат за своите пријатели во игралиштето.

ЕКСКУРСИИ И ИСКУРИ
Децата ќе имаат можност да учествуваат во упади или екскурзии во текот на целата година.
Наставниците планираат соодветни екскурзии и упади за да се вклопат во образовната
програма на училиштето и единиците за испитување. Белешките за дозвола ќе бидат
испратени на компас. Согласноста и плаќањата (каде што е потребно) мора да се дадат
пред датумот на прекин за да му овозможите на вашето дете да оди на планирана
екскурзија. За жал, вашето дете нема да може да присуствува ако овие плаќања не се
направени пред настанот.

ИЗГУБЕН ИМОТ
Ве молиме именувајте ги јасно сите предмети на вашето дете и поттикнете го вашето дете
да се грижи за неговите работи. Каде што е соодветно, користете траен маркер. Ако
работите се погрешно поставени, ве молиме редовно проверувајте го Изгубениот имот во
секој кампус.

УНИФОРМАУЧИЛИШТЕТО
НАУчилиштето има задолжителна политика за униформа на училиштето, чија цел е да
развие единство, гордост и чувство за идентитет во основното училиште „Епинг“. Носењето
или кофа или капа со широк обод се бара да се носи од почетокот на септември до крајот на
април, бидејќи ние сме Уметно училиште за сонце. Униформите се достапни од PSW со
присуство на нивниот продажен салон во Кембелфилд или купување преку Интернет. Копија
од Единствениот ценовник и детали за нарачка се вклучени во вашиот пакет за запишување.

БЕЗБЕДНОСТ ВО ИГРАНКАТА

● Во сите одмори и ручеци, членовите на персоналот се на должност.
● Тангите не се сметаат за соодветни обувки за училиште. Ве молиме, осигурајте се

дека вашето дете носи училишни обувки или тркачи со затворени прсти.
● Кучињата не се дозволени во училишните простории за време на училишните часови.
● Децата можат да возат велосипеди или скутери до училиште, но мора да ги поминат

еднаш низ училишната врата. Поради законите за безбедност на патиштата, од
децата се бара да носат и шлем. Велосипеди и скутери може да се чуваат во
велосипедскиот залив во секој кампус.
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SUNSMART
Ние сме училиште со паметно сонце. Како резултат на тоа, во смисла на една и четири
години, студентите ќе се бара да носат капа училиште whilе игра надвор. Од студентите кои
не носат капа, се бара да играат под засенчените надворешни области за време на одмор и
ручек. Училишните капи се достапни за купување од PSW.

БОЛЕСТ ИЛИ НЕСРЕА
Несреќите е тешко целосно да се избегнат, но надзорот од страна на членовите на
персоналот во секое време ќе ги сведе на минимум. Во случај на несреќа, вашето дете ќе
биде згрижено додека се преземаат итни мерки. Секогаш кога е можно, ќе бидете
контактирани и консултирани пред да побарате медицински третман. Нашето училиште е
опремено да се справува само со мали болести и повреди. Немаме на располагање
персонал за да обезбеди нега. Ако вашето дете се разболи, ќе се вложат сите напори да
контактираат со вас. Ако ова не е можно, ќе се воспостави контакт со лицето за итни случаи
во датотеката со итни информации на вашето дете.

ВРЕДНОСТИ
Ги охрабруваме децата да не носат скапоцености или играчки на училиште бидејќи може да
се оштетат или изгубат.

УПРАВУВАЕ СО АСТМА
Ако вашето дете страда од астма, проверете дали училиштето е свесно за
неговата/нејзината состојба. Акцискиот план за студентска астма мора да биде завршен.
Важно е соодветните лекови да се испратат во училиштето со детето и да се чуваат во
неговата/нејзината училишна торба доколку е потребно.

ПОСЕТА ЗА УЧИЛИШНА СТРАНИЦА
Подготовките имаат визија, слух и општи здравствени прегледи од медицински персонал од
училиште и медицински службеници. Questionе се испрати прашалник дома во првиот
термин за да го пополните и вратите.
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Порака
COMPASS

На Епинг основно ние ги користиме COMPASS како начин за
следење на студентот присуство и да се комуницира клучните
информации почеток на семејствата.

Наставниците ги означуваат списоците електронски со помош на КОМПАС и родителите
можат да објаснат какво било отсуство користејќи го порталот за компас. Компасот вклучува
многу различни карактеристики, вклучително и способност за:

▪ Следење на присуството на вашето дете и внесување објаснувања за доцни
пристигнувања или отсуства.

▪ Комуницирајте со наставниците на вашето дете и ажурирајте ги деталите за вашето
семејство.

▪ Погледнете „Мои вести“, вест за училишни објави, предупредувања и ажурирања.

Деталите за најавување ќе бидат испратени дома во термин 4 од 2021 година или ран
термин Еден од 2022 година. Апликацијата може бесплатно да се преземе на вашиот
телефон или друг компатибилен уред.

SEESAW Seesaw
е бесплатна апликација која им овозможува на членовите на
семејството да бидат во тек со учењето на своето дете и лесно да
комуницираат помеѓу училиштето и домот. Во Епинг основно
училиште „Ножовка“ е една од нашите главни врски помеѓу домот и
училиштето за споделување и славење на учењето на учениците.
Вашиот наставник во училница ќе испрати домашни информации за „Шишка“ во првиот
термин.

СОБРАНИЕ
Секој кампус одржуваод целото училиште предводено собрание две недели во петок
попладне. Сите родители и негуватели се добредојдени да присуствуваат.

ВЕСТИ
Онлајн весник е достапен за семејствата на секои две недели. Тимовите на ниво на година,
исто така, испраќаат дома Билтен секој термин преку Seesaw и Compass.
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Наставна програма и специјалисти
МАКЕДОНСКИ
Англиски јазик опфаќа три области:
● Читање и гледање
ing Пишување
● Зборување и слушање

Нашето училиште има работилници за читање кои се мали групи кои се фокусираат на
учење на учениците да користат специфични стратегии за поддршка и развој на нивното
читање преку разбирање, точност, флуентност и проширување на вокабуларот.

Пишувањето се заснова на програмата Big Writ. Студентите ги применуваат вештините што
ги научиле во наставата на мала група да пишуваат различни типови текст во текот на
целата година. Ние ја користиме програмата Loveубовна писменост на малиот ученик за да
развиеме звучно знаење.

Говорот и слушањето се вклучени во сите области на наставната програма.

МАТЕМАТИКА
Математиката исто така има различни области за учење:
● Број и алгебра
● Мерење и геометрија
● Статистика и веројатност

Најважниот концепт е подготвување да ги научат броевите 0 - 10 и да се осигураат дека на
сите ученици им е пријатно да кажат, изработуваат, пишуваат, цртаат и манипулира со овие
бројки.

СЕП - Социјално емоционално учење
Оваа програма ја предаваат наставниците во училницата и се фокусира на различни теми
за благосостојба како што се благодарност, спојување, упорност, доверба, внимателност,
лична организација и еластичност.

ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ
Уметничката програма опфаќа многу аспекти на Визуелните уметности, вклучувајќи сликање
и изработка. Училиштето има двогодишно уметничко шоу за изложување на работата на
учениците.

ВРШЕЕ УМЕТНОСТИ
Децата учат за музика, танц и драма преку избалансирана програма на практични
активности, вклучувајќи пеење, слушање, играње, движење, зборување и творење.
Училиштето има двогодишно производство на целото училиште.
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ИТАЛИЈАНСКИТЕ
деца учествуваат на неделни италијански сесии каде учат поздрави, броење и азбука, како и
пеење песни и слушање на познати приказни на италијански јазик. Студентите ги слават
сите нешта италијански за време на нашиот италијански ден.

БИБЛИОТЕКА
Секој кампус во основното училиште Епинг има библиотека и секоја училница ја посетува
библиотеката неделно. За време на овие сесии, студентите можат да позајмат до три книги
истовремено. Библиотечната торба е задолжителна кога позајмувате книги од библиотеката.
Една книга може да биде позајмена одеднаш од подготвителите и додека децата развиваат
поголема одговорност, ќе им биде дозволено да позајмат три книги истовремено. Периодот
на задолжување е една недела. Книгите може да се вратат секој ден; има библиотека када
во секоја училница за овие враќања.

ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ
За време на часовите по физичка култура, децата ќе доживеат последователни програми во
областите на движење, танц, фитнес, пливање, игри и вештини и гимнастика. Во текот на
нивните основни години, децата исто така ќе имаат можност да учествуваат во атлетика,
спортски игри меѓу училишта, крос-кантри и разни други спортски настани.

ПМП
Перцептивната моторна програма (ПМП) е програма базирана на движења која им помага
на помладите ученици да ја подобрат координацијата на очите/раката и окото/стапалото,
кондиција, рамнотежа, движење и вештини за следење на очите. Подготовките учествуваат
во сесиите на PMP две недели со нивните наставници во училница.

ПЛИВАЕ
Висока улица: Учениците од П-4 учествуваат во часови по пливање на ИМКА Епинг.
Подготвува пливање еднаш неделно во термин четири. Информациите ќе бидат испратени
дома за оваа програма во Третиот термин.

Гринбрук: Сите ученици од П-6 учествуваат во часови по пливање на ИМКА Еппинг во
третиот термин. Информациите ќе бидат испратени дома за оваа програма во вториот
термин.
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Прослави и специјални настани
100 ДЕНА НА ПРЕДГОВОР
Децата ќе го прослават во Термин 3 својот 100 -ти ден на подготвеност! Ова е голема
прослава и ќе испратиме повеќе информации поблиску до настанот. Обично, студентите се
охрабруваат да се облекуваат како 100-годишна личност, како што можете да видите на
сликата подолу. Вршиме и многу различни активности базирани на бројот 100.

ПРЕДВОЈ НА ПОЈАДОК
Во терминот Четири, учениците имаат можност да доживеат првичен појадок како дел од
кампувањето на училиштето. Учениците пристигнуваат рано на училиште со пижами и
можат да јадат специјален појадок со своите врсници и наставници. They then get changed
into their school uniform at school and remain at school for the rest of the day.
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