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پیام مدیر
به مدرسه ابتدایی اپینگ خوش آمدید! من بسیار مفتخرم که مدیر این مدرسه فوق العاده هستم و متعهد به توسعه ارزشمندترین منبع ما -
.فرزندانمان  -هستم
وقتی در هر دو محوطه مدرسه ابتدایی اپینگ قدم می زنم  ،به آنچه می بینم بسیار افتخار می کنم .دانش آموزان از یادگیری خود هیجان
زده هستند و درگیر هستند و انگیزه دارند تا بهترین کار را انجام دهند .دانش آموزان با اعتماد به نفس  ،شایسته و متفکر هستند و از یک
.چالش لذت می برند
ما یک جامعه حمایتی و مثبت داریم و برای ایجاد روابط و مشارکت های قوی تالش می کنیم .کارکنان ما باز هستند  ،بسیار متعهد هستند
و مایلند هر کاری را که الزم است انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که هر زبان آموز در یادگیری خود به چالش کشیده و برآورده می
شود .ما برای ارتباطات خود با خانواده ها و جامعه گسترده ارزش قائل هستیم و همه جامعه خود را تشویق می کنیم که در مدرسه
.شرکت کنند
چشم انداز مدرسه "ایجاد تفاوت با هم" است و ارزش های مدرسه احترام  ،صداقت  ،پشتکار  ،تاب آوری و مسئولیت پذیری است .هدف
ما ایجاد محیط یادگیری است که هم مراقبت کننده باشد و هم چالش برانگیز .ما همه دانش آموزان را به مهارت ها  ،دانش و تمایالت
الزم برای تبدیل شدن به اعضای ارزشمند و مولد جامعه مجهز می کنیم .مأموریت ما "الهام بخشیدن و توانمندسازی دانش آموزان خود
.برای پیشرفت به عنوان یادگیرندگان مادام العمر" است
چه چیزی مدرسه ما را متفاوت می کند؟
مدرسه ما شامل دو پردیس است که دارای فضاهای بزرگ و جذاب برای مدرسه است .ما معتقد به پرورش "كل كودك" و تمركز شديد
بر سالمت اجتماعي و عاطفي هستيم .هر محوطه مدرسه دارای یک مشاور مدرسه است  ،یک برنامه آگاهی اجتماعی و احساسی
قوی دارد و با تعدادی از سازمانهای خارجی برای حمایت از دانش آموزان و خانواده ها همکاری می کند .این مدرسه دارای )(SEA
و یک برنامه پشتیبانی زبان است و مداخله خواندن و آموزش در سواد و شمارش را ) (EALیک برنامه انگلیسی به عنوان زبان اضافی
.ارائه می دهد
و  iPads ، Laptopsدارد که در آن ) (ICTتمرکز زیادی بر فناوری اطالعات و ارتباطات Epping Primary School
ثر در یادگیری دانش آموزان ما در تمام مقاطع سال مورد استفاده قرار می گیرند effective.به عنوان ابزارهای م Chromebooks
ما کارکنان بسیار ماهری داریم که ظرفیت خود را در ارتباط با فناوری اطالعات و ارتباطات تقویت کرده اند و از آن برای مشارکت ،
ایجاد انگیزه و گسترش یادگیری دانش آموزان فراتر از کالس درس استفاده می کنند .ما در حال ارائه 21قرنآموزش که در آن دانش
.آموزان ما متفکران انتقادی و خالق ،حل مشترک و مشکل می باشد
ممکن است با تماس با کارکنان دفتر جلوی ما در ( 1389-9401 )03یا هر گونه سوال  High Streetتمام سواالت ثبت نام در مورد
.در مورد پردیس گرین بروک ما با شماره ( )03( 3256-9401 )03تماس بگیرید
.بی صبرانه منتظر استقبال شما در مدرسه ما هستم
باربارا مک کنزی ،اصلی
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انتقاالز مهد کودک 2021-
در طول مدت 2021 4
.معلمان آمادگی با مهدکودک ها تماس خواهند گرفت تا در آخرینبا کودکان مالقات کنند فصل چهارم ●
ما از همه والدین می خواهیم فرزندان خود را در اسرع وقت ثبت نام کنند به دالیل برنامه ریزی و پرسنل  ،ثبت نام در هر ●
.زمان پذیرفته می شود
معلمان بهادامه خواهند داد کار خود با مهد کودک محلی به دانش آموزان آینده اجازه می دهد تا با مدرسه درگیر شوند و با ●
.محیط مدرسه آشنا شوند
معلمان همچنین نیازهای فردی هر دانش آموز را مورد بحث قرار خواهند داد .شما سندی را دریافت خواهید کرد که در آن می ●
.توانید از دوستان خاصی که می خواهید فرزند شما در کنار آنها قرار گیرد درخواست کنید

ممکن است یک برنامه عادی انتقال مدرسه نتواند انجام شود .اگر این اتفاق بیفتد  ،معلمان آمادگی  COVID 19 ،به دلیل محدودیت های
جلسات گذار متناوب متشکل از سواد و فعالیت های مبتنی بر مهارت را ،برنامه ریزی می کنند برای کودکانی کهثبت نام کرده اند در
.نوامبر در مدرسه ابتدایی اپینگ برای 2022
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شروع مدرسه 2022
جمعه  28ژانویه
دوشنبه 31ژانویه

اولین روز معلمان و یک روز دانش آموز رایگان
بچه های مدرسه شروع کردن در ساعت  P-6همه
9:00.صبح
.آماده سازی ها در این روز شروع می شود
زمانها به گونه ای متغیر خواهد بود که به دانش آموزان
.اجازه اسکان بدهد
دبستان در مصاحبه های فردی شرکت می کند 1 :1 -
شمارش و ارزیابی سواد.منزمانهایاز طریق پست برای
.خانواده ها ارسال می شود
کودکان آمادگیتمام وقت (از دوشنبه تا جمعه) به مدرسه می
.روند

تمام چهارشنبه های فوریه

از مارس به بعدبه صورت

تاریخهای 2022
دوشنبه 31خیابان ژانویه (دانش آموزان) به جمعه 8آوریل

TERM 1

سه آوریل  26تا جمعه 24ژوئن

مدت 2

دوشنبه 11ژوئیه تا جمعه  16سپتامبر

مدت 3

دوشنبه 3سوم اکتبر به سه  20دسامبر

مدت 4

مدرسه روزانه جدول زمانی
.در مدرسه می رسند از 8.45است.معلمان در این زمان مشغول انجام وظیفه هستند
.معلمان در کالسها از ساعت  8.50صبح برای ورود دانش آموزان به کالسها و آماده شدن

8.45

جلسه اول آموزشیجلسه

9.00

یادگیری
سالم میان وعده سالم (غذای مغزی) ساعت 10.00

10.00

زمان صرف غذا

10.50

تعطیالت بازی

11.00

جلسه سوم آموزش

11.30

جلسه یادگیری چهارم

12.30

زمان صرفزمان

1.20

ناهارناهار زمان بازی

1.30

جلسه یادگیری نهایی

2.30

اخراج

3.30

آمادگیبرای
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شروع مدرسه مدرسه یک نقطه عطف هیجان انگیز در زندگی کودک  -دلیل جشن .این شامل مشارکت نزدیک بین خانه و مدرسه برای
.ایجاد یک محیط پایدار و مراقبتی است که در آن هر کودک می تواند به طور کامل رشد و توسعه یابد
در زیر اطالعات مفیدی در مورد شروع مدرسه  ،آنچه می توانید انتظار داشته باشید و راههایی که می توانید به فرزند خود کمک کنید ،
.به ویژه در چند هفته اول  ،ارائه شده است
در مورد شروع مدرسه با فرزند خود مثبت صحبت کنید .درباره مالقات با دوستان جدید  ،بازی کردن  ،آواز خواندن و ساختن ●
.چیزها صحبت کنید
در مورد مدت زمان روز مدرسه به گونه ای صحبت کنید که کودک بتواند درک کند" .این تا زمانی که دوست داشتنی تر است ●
 ،".اما شما بعد از آن ناهارتان را می خورید  ،و شاید چند داستان  ،و سپس من می آیم و شما را می گیرم
یک روال قوی ایجاد کنید زیرا این امر برای کمک به فرزند شما برای سازگاری با زندگی مدرسه مهم است .سعی کنید ثابت ●
.قدم باشید تا فرزندتان بداند چه انتظاری دارد
.از فرزند خود بخواهید لباس مدرسه را بپوشد و از تن کند و کیف مدرسه اش را ببندد ●
در مورد برنامه های توالت رفتن  ،از جمله شستن دست ها و استفاده از ادرار برای پسران صحبت کنید .نحوهقفل کردن و باز ●
کردن درهای توالت
درباره آنچه می بینید و با فرزندتان انجام می دهید صحبت کنید .آنها را تشویق کنید تا افراد را نام ببرند و ترانه ها و اشعار ●
!کودکانه بخوانند-به هر زبانی
بخوانید هر شب با فرزند خودو درباره شخصیت ها و رویدادها بحث کنید .خواندن حداقل  15دقیقه در شب برای پرورش ●
.خوانندگان قوی مهم است
کودک خود را تشویق کنید تا برای خود کارهایی مانند حمل کیف مدرسه  ،گذاشتن کیف روی قالب کیف و باز کردن جعبه ●
.ناهار انجام دهد .استقالل یک مهارت اساسی برای رشد همه کودکان است
اطمینان حاصل کنید که فرزند شما می داند در زمان تحویل کجا باید با شما مالقات کند .به فرزند خود اطالع دهید که ●
همیشهمنتظر بماند در کالس درس با معلماگر توسط شما انتخاب شود و با او مشورت کنید که هرگز مدرسه را با یک غریبه
.ترک نکنید .مهم است که به موقع برای کاهش اضطراب عمل کنید
ثر یاد بگیرد .بسیاری از learnاطمینان حاصل کنید که کودک شما خواب خوبی دارد .کودک خسته نمی تواند به طور م ●
.آمادگی دانش آموزان ساعت  7شب به رختخواب می روند  ،اما نیاز به خواب در هر کودک متفاوت است
توسعه
احساسی در مدرسه  ،کودکان باید در شرایط مختلف با احساسات خود کنار بیایند .مهم است که با فرزندان خود در مورد احساسات آنها و
نحوه برخورد با احساسات آنها صحبت کنید .برای گوش دادن به سواالت و نگرانی های آنها وقت بگذارید و صادقانه به آنها پاسخ دهید.
در صورت نگرانی  ،کودک خود را تشویق کنید تا با معلم صحبت کند .ما باید از هر مشکلی آگاه باشیم تا بتوانیم کمک کنیم .اگر درباره
.نحوه استقرار فرزندتان نگران هستید  ،لطفا ً با معلم کالس فرزند خود صحبت کنید
جداسازی
به فرزند خود اطالع دهید که او را در مدرسه رها خواهید کرد اما بعداً برای جمع آوری آنها به خانه باز می گردید .طبیعی است که
.کودکان در هنگام ترک تحصیل احساس اضطراب یا ناراحتی کنند و بچه ها به طور کلی پس از ترک تحصیل به سرعت آرام می شوند
استقالل
در مدرسه ما دانش آموزان خود را تشویق به توسعه استقالل و مسئولیت می کنیم.
:در خانه می توانید فرزند خود را تشویق کنید
لباس های تنهایی را بیرون بیاورد و بپوشد  ،زیپ و دکمه ها را مدیریت کرده و این وسایل را دور ●
بند کفش قرار دهد  -این امر مستلزم پشتکار ●
مستقل از توالت است  ،بعد از استفاده شستشو داده و سپس دست ها را بشوید .و برای تنظیم لباس ●
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از دستمال برای پاک کردن/دمیدن بینی خود استفاده کنید و اهمیت پوشاندن دهان و بینی خود هنگام سرفه یا عطسه را ●
با اسباب بازی ها ،کتابها و مواد به طور مرتب کنار بگذارید  ،پس از استفاده ●
نام خود را در اموال  ،لباس  ،جعبه ناهار و غیره تشخیص دهید .در ● ،

ویکتوریا مدرن

خط شکسته نوشتن و یا حروف و می دانم که نام و نام خانوادگی خود را
باز و جعبه نهار خود را ببندید و غذا خوردن از این بدون اینکه افتضاحی ●
سهمچیز(مواد غذایی) ،به نوبت و همکاری با دیگران (تیوی ●
)شامل گوش دادن به دیگران ،دستورالعمل ها و داستان های
دانش نحوه استفاده از گذرگاه مدرسه تحت نظارت ●
مداد را به درستی نگه دارید و با قیچی ● ،

کارهای کوچک را در خانه انجام دهید  ،مانند چیدن میز  ،تمیز کردن بشقاب ها  ،تمیز کردن نیمکت ها ●
انتخاب هایی را ● ،
به تنهایی ●
.انجام دهید تا زمانی که یک کار به پایان نرسیده است به انجام آنها ادامه دهید ●

اعتماد به نفس
کودکان اعتماد به نفس انعطاف پذیر هستند و مقابله با شرایط جدید است .اشتباه کردن بخش مهمی از یادگیری است .ستایش کودک خود
و بهنشان دهید آنها که برای تالش های آنها ارزش قائل هستید نه فقط محصول نهایی .به کارهایی که  GOیک avingرا برای ساعت
فرزند شما در مدرسه انجام می دهد عالقه نشان دهید .مهمتر از همه  ،در مورد مدرسه مثبت صحبت کنید و به آنچه در اینجا اتفاق می
افتد اهمیت دهید.
ما درک می کنیم که همه کودکان همزمان در مرحله یادگیری و رشد خود نیستند .آنچه مهم است این است که در کودکان تمایل به
یادگیری  ،احساس غرور در کارشان و قدردانی از ارزش دیگران را پرورش دهیم .بسیار مهم است که والدین یادگیری فرزند خود را با
.سایر کودکان مقایسه نکنند  ،زیرا این می تواند برتأثیر منفی بگذارد آنها عزت نفس

مهارت های اجتماعی
در مدرسه  ،گوش دادن به دیگران  ،اشتراک گذاری  ،نوبت گیری و پیروی از دستورالعمل ها جنبه های مهم یادگیری هستند .راه هایی
:که شما می توانید حمایت توسعه این مهارت ها در خانه هستند
شما در حال حاضر در یک مکالمه و فرزند خود را بخواهد با شما صحبت کنم ،به او یادآوری  /او را که آن را مودب Fمن ●
بهصبر کنیداست
کودک خود را به وسایل سهمو به نوبت باخواهر و برادر و دوستان ncourageایمیل ●
فرزند خود را به گفتگو با بزرگساالن شناخته شده در خارج از گروه خانواده llowیک ●
همکاران دانش فرزند خود را که او  /او نمی تواند همیشه خود  /خود را از● L
کودک خود را به او سرگرم  /خودش  -همیشه فراهم نیست پیشنهادات یا اسباب بازی ها llowراه ●
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توالت حوادث
توالت حوادث اتفاق می افتد در حالی که کودکان در حال گرفتن به روال مدرسه استفاده می شود و با استفاده Sometimes
از توالت مدرسه .با توجه به مقررات بهداشتی  ،مدرسه نمی تواند لباس زیر و جوراب را در صورت تصادف با دستشویی
"قرض" دهد .لطفا ً کیف مدرسه کودک خود را با جوراب  ،لباس زیر و شلوار تمیز در یک کیسه پالستیکی با نام فرزند خود
.برچسب زده تا در صورت نیاز استفاده شود

متعلقات برچسب زدن
گاهی اوقات وسایل ممکن است گم شوند یا در جای خود قرار نگیرند ،به ویژه در چند هفته اول مدرسه .لطفا ً همه وسایل
کودک خود را با نام کامل برچسب گذاری کنید و به فرزند خود نشان دهید که این برچسب کجاست تا به او در یافتن موارد
گمشده کمک کند .ما از والدین می خواهیم هر از گاهی نام اقالم را بررسی کنند زیرا شستشوی معمولی حروف روی لباس را
.محو می کند

جعبه
ما دانش آموزان را تشویق می کنیم که هر روز یک ناهار سالم به مدرسه بیاورند و در صورت امکان  Epping ،ناهار سالم در دبستان
 ،غذاهای برهنه را انتخاب کنند .غذاهای برهنه غذاهایی بدون بسته بندی هستند مانند میوه های تازه  ،سبزیجات و ساندویچ های سالم.
همچنین به کودکان توصیه می شود که برای استفاده در داخل کالس یک بطری آب به مدرسه بیاورند .با استفاده از فواره های نوشیدنی
.بیرون می توانید این موارد را دوباره پر کنید
دبستان همچنین برنامه غذایی روزانه مغزها را برای بچه ها برنامه ریزی می کند تا غذای مفید مغز را در زمان های Epping
مشخص کالس بخورند تا سطح انرژی خود را حفظ کنند .غذای مغزی یک انفجار صبحگاهی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد
که به دانش آموزان انرژی بیشتری برای یادگیری می دهد و مهارت های مادام العمر در مورد تغذیه سالم را برای دانش آموزان فراهم
می کند .غذاهای مغزی عموما ً فرآوری نشده اند و از ترشح آهسته گلوکز به جای رفع سریعاطمینان می دهند غذاهای پر قند/چربی.

لطفا ً غذای مغزی "برهنه" روزانه خود مانند یک تکه میوه یا سبزی را برای کودک خود تهیه کنید .غذای مغزی روزانه
.ساعت  10صبح اتفاق می افتد
میان وعده ترتیبات
دانش آموزانخود راخوردن میان وعده تحت نظارت معلماز  .11:00-10:50در این زمان اکثر بچه ها
گرسنه هستند و از یک میان وعده کوچک مانند سلطان  ،چوب پنیر  ،یک تکه میوه و غیره لذت می
برند .برای اینکه فرزندتان تفاوت میانرا درک کند میان وعده و ناهار ،آنها رابسته بندی کرده جداگانهو
در مورد آنها با فرزند خود صحبت کنید .بهتر است از کودک خود بخواهید تا میان وعده و ناهار خود
!را بسته بندی کند
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تنظیمات ناهار
همه کودکان ناهار خود را در کالس درس خود از ساعت  1:20بعد از ظهر تا  13:30بعد از ظهر می خورند .شما باید اطمینان
.حاصل کنید که فرزند شما یک ناهار آماده روزانه به مدرسه می آورد و از روز اول شروع می شود

سفارشات ناهار
اگرچه مدرسه غذاخوری ندارد  ،اما ما سفارش ناهار را از طریق یکمحلی ارائه می دهیم مغازه .لطفا ً برای اطالع از قیمتها به منوی
سفارش ناهار پیوست مراجعه کنید .ما شما را تشویق می کنیم تا قبل از فرستادن کودکتان همراه با سفارش ناهار  ،منتظر بمانید تا او به
مدرسه عادت کند .معلمان مراحل سفارش ناهار را با فرزند شما طی می کنند .لطفا ً اطمینان حاصل کنید که نام ،فرزند شما کالس و
در دسترس  Greenbrookو جمعه ها در  High Streetشماره اتاقدر سفارش ناهار مشخص است .سفارشات ناهار هر روز در
.است
.برای کمک به تمیز و مرتب ماندن مدرسه  ،دانش آموزان نمی توانند غذای خود را در بیرون بخورند
نکات دیگریمورد ناهار به خاطر بسپارید ناهار
.که باید درکودک شما باید در یک جعبه ناهار با نام واضح باشد ●
.نوشیدنی ها باید در ظرفی نشکن و واضح (بدون نوشیدنی یا آب میوه های طعم دار  ،آب فقط) باشد ●
.لطفا ً به کودک خود غذای زیاد ندهید ●
باز کردن فیلم های پالستیکی یا پالستیکی شفاف اغلب برای کودکان دشوار است .انتخاب کنید در صورت امکان غذاهای برهنه ●
.و ظروف را
قبل از شروع مدرسه در خانه توضیح دهید و تمرین کنید  ،یک دستور غذا خوردن  ،به عنوان مثال  ،با ساندویچ شروع کنید ● ،
.سپس میوه  ،و به دنبال آن هر نوع غذای خاص

آنافیالکسی
آنافیالکسی یک وضعیت پزشکی با عواقب جدی است .در مدرسه ما یک تعداد کمی از کودکان که به شدید ،زندگی-تهدید
آلرژی به آجیل و تخم مرغ است .اگرچه این ممکن است به طور مستقیم بر کالس فرزند شما تأثیر نگذارد  ،اما ما از شما می
خواهیم که در مورد عدم اشتراک غذا در مدرسه با فرزند خود صحبت کنید .به دلیل خطر آنافیالکسی  ،ما همچنین از اشتراک
غذا  ،مانند کیک  ،برای تولد کودکان حمایت نمی کنیم .اگر می خواهید چیز خاصی را برای تولد فرزند خود به اشتراک
بگذارید  ،لطفا ً با معلم فرزند خود صحبت کنید تا گزینه های جایگزین را مورد بحث قرار دهد .اگر فرزند شما از آنافیالکسی
.رنج می برد  ،لطفا ً یک کپی از طرح ایمنی آنافیالکسی و نامه ای برای فرزند خود در اختیار مدرسه بگذارید
به اشتراک گذاری هر  COVID-19 ،لطفا توجه داشته باشید :به دلیل محدودیت های
.نوع غذا در  2022-2021امکان پذیر نیست
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روز اول در مدرسه
.چند مرحله ساده وجود دارد که می توانید برای اطمینان از لذت بردن و آرامش روز اول فرزند در مدرسه انجام دهید
آماده باشید و همه چیز را آماده کنید .قبل از شروع مدرسه لباس پوشیدن  ،بسته بندی کیسه  ،شناسایی میان وعده و ناهار و باز ●
.کردن جعبه های ناهار و بطری های آب را تمرین کنید
با روال روزمره صحبت کنید (جدول روزانه برنامه مدرسه را در صفحه  4ببینید) و از فرزند خود بخواهید آنچه را که ممکن ●
.است در این زمان انجام دهد ترسیم کند
بازی در نقش «اگر؟» موقعیت ها اگر در زمان بازی دوست خود را پیدا نکردید چطور؟ اگر نتوانید جعبه ناهار خود را باز ●
کنید چطور؟ اگر شما نیاز به رفتن به توالت دارید چه؟ اگر احساس مریضی می کنید چطور؟
هنگامی که  COVID).در اولین روز مدرسه  ،والدین می توانند فرزندان خود را در کالس همراهی کنند (در انتظار محدودیت های
کودک شما کیف خود را باز کرده و وارد فعالیتی می شود  ،زمان "خداحافظی" فرا می رسد .مهربان ترین چیز برای شما و فرزند شما
یک خداحافظی سریع و مثبت است .خداحافظی های طوالنی مدت غالبا ً به اشک بی نیاز ختم می شود و کودکان را ناراحت می کند .معلم
.کالس درس و کارکنان پشتیبانی برای حل هرگونه مشکل جدایی در آنجا خواهند بود
این امر ممکن است در سال  2022امکان پذیر نباشد .در  COVID-19،لطفا ً توجه داشته باشید :به دلیل محدودیت های

:روز اول فرزند شما باید همراه داشته باشد
)کاله مدرسه (نامگذاری شده و در مدرسه نگهداری می شود ●
)کیف مدرسه (با تغییر لباس ●
.میان وعده مدرسه  ،ناهار و بطری آب ●
کاله های مدرسه در مدرسه نگهداری می شود تا اطمینان حاصل شود که کودکان همیشه در خارج از خانه خود محافظت می شوند.
طبقمدرسه ما سیاست خورشید هوشمند ،کودکان باید از سپتامبر تا آوریل کاله بپوشند .لطفا ً همه موارد فوق را با نام و نام خانوادگی
فرزند خود و همچنین تمام لباس ها  ،کفش ها  ،جعبه های ناهار  ،درپوش ها  ،ظروف نوشیدنی و  ...برچسب گذاری کنید .به این ترتیب
 ،.اگر چیزی گم شد  ،می توان آن را به راحتی پس داد
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هفته های اول مدرسه با
خداحافظی
برنامه های معمول ورود را تنظیم کنید  -با معلم سالم کنید  ،به بچه ها اجازه دهید وسایل خود رابگذارند
کنارو غیره .وقتی به خانه برمی گردید به فرزند خود بگویید  ،به عنوان مثال "من به وقت خانه برمی گردم تا شما را بردارم".
!خداحافظی کنید  ،با یک بوسه  ،در آغوش گرفتن یا تکان دادن  ،سپس ترک کنید .محکم و دوست داشتنی باشید
هنگامی
که برمی گردید یک برنامه جمع آوری قابل پیش بینی داشته باشید .سعی کنید از فرزند خود نپرسید "آیا دلت برای من تنگ شده است؟" یا
"دلم برات تنگ شده بود"  ،مخصوصا برای بچه های آزمایشی .شور و اشتیاق فرزند خود را بازگو کنید و تجربیات مدرسه خود را به
طور مثبت بازگو کنید .با معلم و همکالسی ها برنامه های خداحافظی برقرار کنید" .فردا صبح شما را می بینیم"  -سپس با فرزند خود
.بروید
اخراج  -بازگشت به خانه از
همه والدین خواسته می شود تا بیرون ساختمان منتظر بمانند .معلمان هر کالس را برای مالقات با والدین در پایان روز به بیرون می
.آورند و همیشه تا زمان جمع آوری آنها با فرزند شما منتظر می مانند
.دارد  COVID-19لطفا توجه داشته باشید :این روالها بستگی به محدودیت های
ایجاد دوستان
تمرکز کنید  POSITIVE ،سعی کنید نگرانی های فرزند خود را با پرسیدن مداوم "امروز با کی بازی کردی؟" افزایش ندهید .بر
منتظر بمانید تا فرزند شما داوطلبانه در مورد "اتفاقات" در مدرسه داوطلب شود  -به کودکان فرصت دهید تا وضعیت جدید را ارزیابی
کنند .کودکان معموالً تا سن  12سالگی دوستان مادام العمر پیدا نمی کنند .در عوض  ،آنها با گروه های مختلف دوستان در زمان های
مختلف بازی می کنند .در مورد کار بپرسید  ،چه چیزی در آن روز لذت بخش بود یا داستان آن روز خوب بود .منتظر اطالعات در
.مورد دوستی باشید .وقتی فرزند شما آماده دوستی می شود  ،شما اولین کسی هستید که می دانید
کودک گریان
ما می دانیم که اگر فرزندان تمایلی به جدایی از والدین نداشته باشند  ،برای آنها چقدر می تواند استرس زا باشد .با این حال  ،کودکان
تقریبا ً همیشه پس از ترک والدین به فعالیت می پردازند .فرزند شما باید درک کند که رفتن به مدرسه بخشی از فرایند بزرگ شدن است.
چهار زمینه وجود دارد که باید برای به حداقل رساندن مسائل مربوط به جدایی ثابت بماند:
 .1درنگ نکنید .اگر در جدایی از فرزند خود با مشکل روبرو هستید  ،سعی کنید نشان ندهید که ناراحت هستید  ،زیرا فرزند شما
.ناراحتی شما را برداشته و آن را منعکس می کند
فرزند خود را به موقع به مدرسه برسانید .دیر رسیدن ناراحت کننده است و می تواند برای کودکان اضطراب ایجاد کند2. .
 .3همیشه اطمینان حاصل کنید که در آنجا هستید تا فرزند خود را بعد از مدرسه در صورت انتظار از شما جمع آوری کنید .فرزند شما
باید بتواند این زمان را دور از شما با خیال راحت بگذراند با این اعتقاد که هر روز به پایان برسد شما یا شخص دیگری که به او اعتماد
.دارد در آنجا خواهید بود .اگر می خواهید دیر کنید  ،لطفا ً با مدرسه تماس بگیرید تا کودک بی دلیل ناراحت نشود
هرگز  ،مگر اینکه کودک واقعا ً بیمار باشد  ،اجازه ندهید فرزندتان "فقط این یکبار" در خانه شما بماند .این می تواند به کودک 4.
.بیاموزد که حضور در مدرسه یک انتخاب است  ،نه یک شرط قانونی .البته اگر کودک واقعا ً بیمار باشد  ،ماندن در خانه اجباری است
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اطالعات عمومی
تماس های
اضطراری اطالعات اضطراری در فرم ثبت نام بسیار مهم است .تا به روز اطالعات حیاتی است ،و پدر و مادر خواسته به توصیه
مدرسه بالفاصله و بدون تاخیر ،از هر گونه تغییر شماره تلفن (تلفن همراه ،خانه ،محل کار) ،شخص تماس اضطراری ،و غیره

مدرسه حضور و غیاب ' -این ثالث اجازه ندارند دور باشید

دانش آموزان باید هر روز در مدرسه شرکت کنند .اگر فرزند شما به دلیل بیماری یا دلیل دیگری غایب است  ،باید توضیحی در مورد
عدم حضور فرزند خود در مدرسه ارائه دهید .این به سادگی می توانید با خانم های دوست داشتنی در دفتر تماس بگیرید  ،یک
ثبت کنید .اگر کودکی دیر رسید یا مدرسه را در روز مدرسه ترک  COMPASSیادداشت/گواهی به مدرسه ارسال کنید یا غیبت را در
کرد  ،والدین باید به دفتر مراجعه کرده و فرزند خود را امضا کنند .لطفا ً مستقیما ً به کالس فرزند خود نروید .کودکان در روزهای درسی
به مدرسه نمی روند و به والدین از طریق خبرنامه مدرسه اطالع کافی از این روزهای رایگان دانش آموز داده می شود.
قصور
والدین از والدین خواسته می شود اطمینان حاصل کنند که فرزندانشان هر روز صبح به موقع وارد مدرسه می شوند .وقتی دانش آموزان
دیر می آیند  ،می توانند آموزش درس را قطع کرده یا اطالعات مهم را از دست بدهند .معلمان هر روز از ساعت  8:45صبح مشغول
به کار هستند .تا ساعت  3:45بعد از ظهر بعد از ساعت  3:45بعد از ظهر از بچه هایی که جمع آوری نشده اند خواسته می شود تا
زمان تحویل در دفتر منتظر بمانند .توصیه می کنیم کودکان بین ساعت  8.45صبح تا  9.00صبح حاضر شوند .مهم این است که
.کودکان در مدرسه باشند و آماده شروع کالسها در ساعت  9صبح باشند
آب و هوایهوای
مرطوب درمرطوب  ،لطفا ً اطمینان حاصل کنید که فرزند شما لباس و کفش مناسب دارد .یک وزن سبک کاپشن ضد آب درضروری
است پوشیدنبیرون .کودکان در کالسهای درس خود و گاهی روزهای بعد در روزهای مرطوب  ،روزهای بادی و در دوره های گرمای
.شدید می مانند
 BUDDYبرنامه
در دوره اول ،به دوستان آمادگی یکدرجهاختصاص داده می شود پنج رفیق .دوستان هر دو هفته یکبار مالقات می کنند در طول سال و
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مجموعه ای از فعالیتها را با هم انجام دهید .در هفته های اول مدرسه  ،بچه های کالس  5از دوستان خود در زمین بازی مراقبت می
.کنند
گشت و گذارها و تحریکاتگردشها
کودکان این امکان را خواهند داشت که در طول سال در سفرها یاشرکت کنند .معلمان سفرها و سفرهای مناسبی را متناسب با برنامه
آموزشی و واحدهای تحقیقاتی مدرسه برنامه ریزی می کنند .یادداشت های مجوز در قطب نما ارسال می شود .رضایت و پرداخت (در
صورت لزوم) باید قبل از تاریخ قطع داده شود تا فرزند شما بتواند به یک برنامه ریزی شده سفر کند .متأسفانه اگر این پرداخت ها قبل
.از رویداد انجام نشود  ،فرزند شما نمی تواند شرکت کند

اموال گمشده
لطفا ً همه وسایل فرزند خود را واضح نام ببرید و فرزند خود را تشویق کنید تا از وسایل خود مراقبت کند .در صورت لزوم  ،لطفا ً از
.نشانگر دائمی استفاده کنید .اگر وسایل بی جا هستند  ،لطفا ً مرتبا ً اموال گمشده را در هر محوطه دانشگاه بررسی کنید
UNIFORM SCHOOL
است .استفاده از کاله  Eppingمدرسه یک سیاست اجباری مدارس دارد که هدف آن ایجاد وحدت  ،غرور و احساس هویت در دبستان
سطل یا لبه پهن از ابتدای ماه سپتامبر تا پایان آوریل ضروری است زیرا ما یک مدرسه هوشمند خورشید هستیم .لباس های فرم از
با حضور در مرکز کمپبلفیلد آنها یا خرید آنالین در دسترس است .یک کپی از لیست قیمت یکنواخت و جزئیات سفارش در بسته PSW
.ثبت نام شما موجود است

ایمنیزمین بازی
.دردر همه روزهای تعطیل و ناهار  ،کارکنان وظیفه دارند ●
تانگ ها کفش مناسبی برای مدرسه محسوب نمی شوند .لطفا ً اطمینان حاصل کنید که کودک شما کفش های مدرسه یا دونده های ●
.بسته را می پوشد
.ورود سگ در محوطه مدرسه در ساعات مدرسه ممنوع است ●
کودکان می توانند دوچرخه یا روروک مخصوص بچه ها به مدرسه بروند  ،اما باید آنها را یک بار از دروازه مدرسه عبور ●
دهند .با توجه به قوانین ایمنی راه  ،کودکان نیز ملزم به استفاده از کاله ایمنی هستند .دوچرخه و اسکوتر را می توان در محل
.دوچرخه در هر محوطه دانشگاه ذخیره کرد

SUNSMART
الکترونیکی whilهستیم .در نتیجه ،در شرایط یک و چهار ،دانش آموزان ملزم به پوشیدن کاله مدرسه  Sun Smartما یک مدرسه
بازی خارج .دانش آموزانی که از کاله استفاده نمی کنند ملزم به بازی در زیر سایه های بیرون از منزل در زمان استراحت و ناهار
.موجود است  PSWهستند .کاله های مدرسه برای خرید از

بیماری یا تصادف
حوادث سخت برای جلوگیری از به طور کامل ،اما نظارت توسط اعضای هیات در همه زمان
آنها را به حداقل کاهش می دهد .در صورت تصادف  ،در صورت انجام اقدامات اضطراری ،
از کودک شما مراقبت می شود .تا جایی که ممکن است قبل از درمان پزشکی با شما تماس
گرفته و مشورت می شود .مدرسه ما مجهز به بیماریها و جراحات جزئی است .ما پرسنلی
برای ارائه خدمات پرستاری نداریم .اگر فرزند شما بیمار شد  ،تمام تالش خود را می کند تا با
.شما تماس بگیرد .در صورت عدم امکان  ،تماس با فرد تماس اضطراری در پرونده اطالعات اضطراری فرزند شما برقرار می شود
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ارزشهانبرند
.ما کودکان را تشویق می کنیم اشیاء گران قیمت یا اسباب بازی را به مدرسهزیرا ممکن است آسیب ببینند یا گم شوند
 ASTHMAمدیریت
اگر فرزند شما از آسم رنج می برد  ،لطفا ً مطمئن شوید که مدرسه از وضعیت او آگاه است .برنامه اقدام آسم دانشجویی باید تکمیل شود.
.مهم است که داروهای مناسب همراه کودک به مدرسه ارسال شود و در صورت نیاز در کیف مدرسه او نگهداری شود
ویزیت پرستار مدرسه آماده سازی
ها بینایی  ،شنوایی و معاینات عمومی سالمت را توسط کارکنان پرستاری مدرسه و افسران پزشکی انجام می دهند .یک پرسشنامه در
.ترم یک به خانه ارسال می شود تا تکمیل و برگردید
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ارتباطی
COMPASS
به عنوان راهی برای نظارت بر حضور دانش  COMPASSما از  Epping Primaryدر
.آموزان و انتقال اطالعات کلیدی خانه به خانواده ها استفاده می کنیم
عالمت گذاری می کنند و  COMPASSمعلمان رول ها را به صورت الکترونیکی با استفاده از
والدین می توانند هرگونه عدم وجود را با استفاده از پورتال قطب نما توضیح دهند .قطب نما شامل بسیاری از ویژگی های مختلف  ،از
:جمله توانایی
.نظارت بر حضور فرزند خود و ارائه توضیحات برای ورود دیرهنگام یا غیبت ▪
.با معلمان فرزند خود ارتباط برقرار کنید و جزئیات خانواده خود را به روز کنید ▪
.اخبار من" را مشاهده کنید  ،یک خبر خبری از اطالعیه ها  ،هشدارها و به روزرسانی های مدرسه" ▪
جزئیات ورود به سیستم در دوره  2021 4یا اوایل ترم  2022به خانه ارسال می شود .برنامه را می توانید به صورت رایگان در تلفن
.یا سایر دستگاه های سازگار بارگیری کنید
SEESAW
یک برنامه رایگان است که به اعضای خانواده اجازه می دهد تا با یادگیری فرزند خود به Seesaw
 Epping Primary Schoolروز بوده و به راحتی بین مدرسه و خانه ارتباط برقرار کنند .در
یکی از پیوندهای اصلی ما بین خانه و مدرسه برای اشتراک گذاری و جشن گرفتن Seesaw
را در ترم یک به خانه  Seesawیادگیری دانش آموزان است .معلم کالس شما اطالعات مربوط به
.ارسال می کند
مونتاژ
هر پردیس هرکل مدرسه تحت هدایت دانش آموزان در مجمعبرگزار می کند دو هفته یک بعد از ظهر جمعه یک .از حضور همه والدین
.و مراقبین خوش آمدید
خبرنامه
یک خبرنامه آنالین به صورت هفته ای در اختیار خانواده ها قرار می گیرد .تیم های سطح سال نیز هر فصل یک خبرنامه را از طریق
.به خانه ارسال می کنند  Compassو Seesaw
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برنامه درسی و متخصصان
انگلیسی
انگلیسی را پوشش می دهد سه حوزه:
● خواندن و مشاهده
● نوشتن
● صحبت کردن و شنیدن
مدرسه ما خواندن کارگاه که گروه های کوچک که تمرکز بر آموزش دانش آموزان به استفاده از استراتژی های خاص به پشتیبانی و
توسعه خواندن خود را از طریق درک ،دقت ،تسلط و گسترش واژگان
است .دانش آموزان مهارت هایی را که در آموزش گروه های کوچک یاد گرفته اند برای نوشتن  Big Writeنوشتن بر اساس برنامه
.انواع متن مختلف در طول سال به کار می برند .ما از برنامه سوادآموزی عشق کوچک برای توسعه دانش آوایی استفاده می کنیم
.صحبت کردن و گوش دادن در همه زمینه های برنامه درسی گنجانده شده است
ریاضیات
ریاضیات همچنین دارای مناطق مختلف یادگیری:
شماره ● و جبر
● اندازه گیری و هندسه
● آمار و احتماالت
مهم ترین مفهوم است آمادگی است برای یادگیری اعداد  10 - 0و اطمینان حاصل شود که همه دانش آموزان راحت با گفتن ،ساخت،
نوشته ،رسم و دستکاری این اعداد
یادگیری احساسی اجتماعی SEA -
این برنامه توسط معلمان کالس درس تدریس می شود و بر موضوعات مختلف رفاهی مانند قدردانی  ،کنار آمدن  ،پشتکار  ،اعتماد به
.نفس  ،ذهن آگاهی  ،سازماندهی شخصی و انعطاف پذیری تمرکز دارد
هنرهای تجسمی
این برنامه هنری را پوشش می دهد بسیاری از جنبه های هنرهای تجسمی از جمله نقاشی و صنایع دستی ،صنایع .این مدرسه یکدو ساله
.هنری نمایشگاهبرای نمایش آثار دانش آموزان دارد
اجرای هنرها
کودکان درباره موسیقی  ،رقص و نمایشنامه از طریق برنامه متوازن فعالیتهای عملی شامل آواز  ،گوش دادن  ،بازی  ،حرکت ،صحبت
.کردن و خلق کردن یاد می گیرند  .این مدرسه دوساالنه تولید کل مدرسه دارد
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ایتالیایی
کودکاندر جلسات هفتگی ایتالیایی شرکت می کنند که در آن سالم  ،شمارش و الفبا و همچنین خواندن آهنگ ها و گوش دادن به داستانهای
.معروف به زبان ایتالیایی را می آموزند .دانش آموزان در روز ایتالیایی ما همه چیز ایتالیایی را جشن می گیرند
کتابخانه
دارای یک کتابخانه است و هر کالس به صورت هفتگی از کتابخانه بازدید می کند .در طول این  Eppingهر محوطه در دبستان
جلسات  ،دانش آموزان می توانند همزمانوام بگیرند سه کتاب .هنگام قرض گرفتن کتاب از کتابخانه  ،داشتن یک کتابخانه اجباری است.
ممکن است یک کتاب همزمان با آمادگی وام گرفته شود و با افزایش مسئولیت پذیری کودکان  ،به آنها اجازه داده می شود که همزمان
سه کتاب را قرض بگیرند .دوره استقراض یک هفته است .کتابها ممکن است هر روز بازگردانده شوند .در هر کالس یک وان کتابخانه
.برای این بازگشت ها وجود دارد
آموزش های
در طول دوره های فیزیکیتربیت بدنی  ،کودکان برنامه های متوالی را در زمینه های حرکتی  ،رقص  ،تناسب اندام  ،شنا  ،بازی ها و
مهارت ها و ژیمناستیک تجربه خواهند کرد .در طول سالهای ابتدایی  ،کودکان همچنین می توانند در دو و میدانی  ،بازیهای ورزشی بین
.مدرسه ای  ،کراس کانتری و انواع دیگر رویدادهای ورزشی شرکت کنند
PMP
یک برنامه مبتنی بر حرکت است که به دانش آموزان جوان کمک می کند تا هماهنگی چشم/دست و ) (PMPبرنامه حرکتی ادراکی
چشم/پا  ،تناسب اندام  ،تعادل  ،حرکت و ردیابی چشم را بهبود بخشند .آماده کنندگان هر دو هفته یکبار با معلمان کالس خود در جلسات
.شرکت می کنند PMP
شنا
اپپینگ شرکت کنند .درهفته ای یک بار در هفته شنا می کند ترم چهار YMCA .در درس شنا در  P-4باال خیابان :دانش آموزان از
.اطالعات مربوط به این برنامه درخانه ارسال می شود ترم سه به
در ترم سه شرکت می کنند .اطالعات مربوط به این برنامه  YMCA Eppingدر درس شنا در  P-6گرین بروک :همه دانش آموزان
.در ترم دو به خانه ارسال می شود
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جشن ها و رویدادهای ویژه
روز آماده سازی 100
کودکان در ترم  3صدمین روز آماده سازی خود را جشن می گیرند! این یک جشن بزرگ است و ما اطالعات بیشتری را نزدیک به
رویداد ارسال خواهیم کرد .معموالً دانش آموزان تشویق می شوند که مانند یک فرد  100ساله لباس بپوشند  ،همانطور که در تصویر
،زیر مشاهده می کنید .ما همچنین بسیاری از فعالیت های مختلف در اطراف تعداد .100اجرا

صبحانه PREP
در مدت چهار دانش آموزان فرصتی برای تجربه یک صبحانه دبستان به عنوان بخشی از برنامه کمپینگ مدرسه داشته باشد .دانش
. They then get changedآموزان با لباس خواب زود به مدرسه می آیند و با همساالن و معلمان خود صبحانه خاصی می خورند
into their school uniform at school and remain at school for the rest of the day.
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