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ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ! ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ - ਸਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹਾਂ.
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਮਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੰ ੂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ.
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ.
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿ
 ਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਖੁੱ ਲਾ, ਬਹੁਤ ਵਚਨਬੱ ਧ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਦੀ
ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਨ "ਮਿਲ ਕੇ ਇੱ ਕ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣਾ" ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਲਗਨ,
ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹਨ. ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱ ਕ ਸਿੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈ.
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਲੈ ਸ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ "ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਫਲਤ
ੁੱ
ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ."
ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਕੈਂਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵੱ ਡੇ, ਸੱ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ 'ਪੂਰੇ ਬੱ ਚੇ' ਨੂੰ
ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ. ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ
 ਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ (ਐਸਈਏ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱ ਕ
ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ (ਈਏਐਲ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰ ਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱ ਚ
ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿੱ ਥੇ ਆਈਪੈਡ, ਲੈ ਪਟੌਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਮਬੁੱ ਕਸ
ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰਮੰ ਦ
ਸਟਾਫ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ 21ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਵੀਂ
ਸਦੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਚਿੰ ਤਕ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਹਨ.
ਹਾਈ ਸਟ੍ਰੀਟ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦਾਖਲਾ ਪੁੱ ਛਗਿੱ ਛ ਸਾਡੇ ਫਰੰ ਟ ਆਫਿਸ ਸਟਾਫ (03) 9401-1389 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ
ਗ੍ਰੀਨਬਰੂਕ ਕੈਂਪਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱ ਛਗਿੱ ਛ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ (03) 9401-3256' ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.
ਬਾਰਬਰਾ ਮੈਕਕੇਂਜੀ,ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
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ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ -2021 ਤੋਂ
ਟ੍ਰਾਂਸਿਸ਼ਨ4 2021
● ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨਪ੍ਰੈਪ ਅਧਿਆਪਕ ਟਰਮਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱ ਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰਨਗੇ ਫੋਰ.
● ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਾਖਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.
● ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿਣਗੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱ ਖ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ.
● ਅਧਿਆਪਕ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਗਾ
ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇ.

ਕੋਵਿਡ 19 ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱ ਕ ਆਮ ਸਕੂਲ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਪ
ਅਧਿਆਪਕਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪ-ਅਧਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਵੇਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾਖਲਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ
ਨਵੰ ਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2022 ਲਈ ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚਹੋਏਬਣਾਉਣਗੇ.
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2022ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਅਰੰ ਭ ਕਰੋ
ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 28 ਜਨਵਰੀ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਮੁਫਤ ਦਿਨ
9:00 ਵਜੇਸਾਰੇ ਪੀ-6 ਬੱ ਚੇ ਸ਼ੁਰਸ
ੂ ਕੂਲ.
ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ.
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ
ਸਮਾਂ ਅਟਕਿਆ ਰਹੇਗਾ.
ਪ੍ਰੈਪ ਦੇਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੰ ਟਰਵਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 1: 1 ਅੰ ਕ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ. ਮੈਨੰ ੂਇੰ ਟਰਵਿview
ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ.
ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ
ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਤੱ ਕ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਸੋਮਵਾਰ31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ

ਫਰਵਰੀਸਾਰੇ ਬੁੱ ਧਵਾਰ
ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

2022 ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ
ਨਿਯਮ 1

ਸੋਮਵਾਰ 31ਸਟ ਜਨਵਰੀ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ)ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਮਿਆਦ 2

ਮੰ ਗਲਵਾਰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 24ਫਰਬਰੀ

ਮਿਆਦ 3

ਸੋਮਵਾਰ11 ਜੁਲਾਈ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 16 ਨੂੰਜੂਨ ਸਤੰ ਬਰ

ਮਿਆਦ 4

ਸੋਮਵਾਰ3 ਮੰ ਗਲਵਾਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਸੰ ਬਰ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਸਾਰਣੀ
8.45

8.45 ਤੱ ਕ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰ ਚ am. ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਡਿ dutyਟੀ 'ਤੇ ਹਨ.
ਸਵੇਰੇ 8.50 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ
ਲਈ.

9.00

ਪਹਿਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ

10.00

ਦੂਜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ
ਸਿਹਤਮੰ ਦ (ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਭੋਜਨ) ਸਨੈਕ 'ਤੇ 10.00

10.50

ਛੁੱ ਟੀ ਖਾਣ ਟਾਈਮ

11.00

ਛੁੱ ਟੀ ਖੇਡਦੇ

11.30

ਤੀਜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ

12.30

ਚੌਥਾ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ

1.20

ਲੰਚ ਖਾਣ ਟਾਈਮ

1.30

ਲੰਚ ਖੇਡਦੇ

2.30

ਅੰ ਤਿਮ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ

3.30

ਬਰਖਾਸਤਗੀ
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ਸਕੂਲਲਈਤਿਆਰੀ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੂਲਹੈ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੀਲ ਪੱ ਥਰ - ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਕਾਰਨ. ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨੇੜਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚਾ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਹੇਠਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ.
● ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱ ਲ ਕਰੋ. ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ, ਗਾਉਣ ਅਤੇ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ.
● ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿੰ ਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱ ਚਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ. 'ਇਹ ਜਿੰ ਨਾ ਚਿਰ
ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ'.
● ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰ
 ੁਟੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਕਸਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ.
● ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ.
● ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਹੱ ਥ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਮੁੰ ਡਿਆਂ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.ਨੂੰ ਕਿਵੇਂਟਾਇਲਟ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ.
● ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਵਿੱ ਚ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ!
● ਪੜ੍ਹੋ ਹਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲਅਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ. ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ
 ਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 15 ਮਿੰ ਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.
● ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਚੁੱ ਕਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਬੈਗ ਬੈਗ ਦੇ ਹੁੱ ਕ 'ਤੇ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਚਬਾਕਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ. ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੁਨਰ ਹੈ.
● ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕ-ਅਪ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱ ਥੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਹਮੇਸ਼ਾਂਉਡੀਕ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲਕਰਨ ਲਈ ਦੱ ਸੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨਾਲ
ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਛੱ ਡਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ. ਚਿੰ ਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.
● ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੰ ਗੀ ਹੋਵ.ੇ ਇੱ ਕ ਥੱ ਕਿਆ ਬੱ ਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ learnੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱ ਖ
ਸਕਦਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱ ਖਰੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ
ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱ ਠ
ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱ ੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ. ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰ ਤਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂਕਰ ਸਕੀਏ ਮਦਦ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰ ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਬੇਝਿਜਕ ਗੱ ਲ ਕਰੋ.
ਵਿਭਾਜਨਜਾਉਗੇ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱ ਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਦਿਨ ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਵਾਪਸ
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ਆ. ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱ ਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਚਿੰ ਤਤ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ-ਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱ ਚੇ ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ.
ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
● ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰੀ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਪਾਓ, ਜ਼ਿਪ ਅਤੇ ਬਟਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
● ਬੰ ਨ੍ਹਣ ਲਈ ਜੁੱ ਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡੋ - ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੰ ਤਰਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
● ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੱਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱ ਥ ਧੋਵ.ੋ ਅਤੇ ਕੱ ਪੜੇ ਦੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ
ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ
● ਵਰਤੋਂਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਪੂੰ ਝਣ/ਉਡਾਉਣਲਈ, ਅਤੇ ਖੰ ਘਣ ਜਾਂ ਛਿੱ ਕਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ
coveringੱਕਣ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜਦੋਂ-ਸਾਫ਼
● ਪੈਕ ਕਰ ਖਿਡੌਣਿਆਂਲਓਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼,
● ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੱ ਪੜਿਆਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਕਸੇ, ਆਦਿ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ. .ਵਿਚ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਆਧੁਨਿਕ

ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜਾਣੋ

● ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਡੱ ਬੇ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ੍ਹ ਅਤੇ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਦੇ
● ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ (ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ), ਇਸ ਤੋਂਮੋੜ ਲਓ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ (ਉਸ
ਵਿੱ ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)
● ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱ ਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
● ਇੱ ਕ ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਸਹੀ holdੰਗ ਨਾਲ ਫੜੋ ਅਤੇ ਕੈਚੀ ਨਾਲ ਕੱ ਟੋ
● ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਛੋਟੇ ਕੰ ਮ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਲੇ ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰ ਝਣਾ
● ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ
● ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ
● ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ.
ਭਰੋਸਾ
ਯਕੀਨ ਬੱ ਚੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱ ਝਣ. ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱ ਖਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ.ਲਈ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸਤਤਿ ਕਰੋ Having ਨੂੰ ਇੱ ਕ go ਅਤੇਦਿਖਾਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ
ਸਿਰਫ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਓ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ, ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ.
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱ ਕੋ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਗੱ ਲ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ. ਇਹ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ.
ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ
ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਵਾਰੀ -ਵਾਰੀ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ
ਪਹਿਲੂ ਹਨ. ਤਰੀਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
7

● if ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲਬਾਤ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ / ਉਸ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
ਇਸ ਨੂੰਉਡੀਕਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
● ਈncourage ਸ਼ੇਅਰ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀਭੈਣ ਅਤੇ ਦੋਸਤ
● ਨੂੰ ਇੱ ਕllow ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਿਆ ਬਾਲਗਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤਹੈ ਨੂੰ
● lਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਹ,ੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ / ਉਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ / ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ
● ਨਾਲ,ਇੱ ਕllow ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਕਰਨ ਲਈ / ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ - ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰੋਸੁਝਾਅ ਜਾਂ
ਖਿਡੌਣ.ੇ

ਟਾਇਲਟ ਹਾਦਸੇ
ਐਸometimes ਹਾਦਸੇ ਟਾਇਲਟ, ਜਦਕਿ ਬੱ ਚੇ ਸਕੂਲ ਰੁਟੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਪਖਾਨੇ ਵਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਕੂਲ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਡਰਵੀਅਰ ਅਤੇ
ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ 'ਉਧਾਰ' ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ -ਸਾਫ਼ ਜੁਰਾਬਾਂ,
ਅੰ ਡਰਵੀਅਰ ਅਤੇ ਪੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱ ਚ ਪੈਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੇ ਬਲ
ਕਰੋ.
ਲੇ ਬਲਿੰਗ-ਕਦਾਈ ਂ
ਸੰ ਬੰ ਧ ਕਦੇਸਮਾਨ ਗੁੰ ਮ ਜਾਂ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਲੇ ਬਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹ
ਲੇ ਬਲ ਕਿੱ ਥੇ ਲਾਪਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਂ
ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਤ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱ ਖਰ ਫਿੱ ਕੇ ਪੈ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਲੰਚਬਾਕਸ

ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱ ਥੇ
ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਨੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਨਗਨ ਭੋਜਨ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭੋਜਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ,
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਸੈਂਡਵਿਚ. ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਝਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
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ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ classਰਜਾ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਸਨੈਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਬ੍ਰੇਨ ਫੂਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਧੀ ਸਵੇਰ ਦੀ
energyਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ energyਰਜਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਬ੍ਰੇਨ ਫੂਡਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ -ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇਤੇਜ਼ ਹੱ ਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉੱਚ ਸ਼ੂਗਰ/ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ

ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਨਿudeਡ' ਦਿਮਾਗੀ ਭੋਜਨ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲ ਦਾ
ਇੱ ਕ ਟੁਕੜਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ. ਦਿਮਾਗੀ ਭੋਜਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.

ਸਨੈਕ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਪਣੇਖਾਣ ਸਨੈਕ 10:50 am-11.00am ਤੱ ਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠਦੀ.ਬਹੁਤੇ ਬੱ ਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਭੁੱ ਖੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਛੋਟੇ ਸਨੈਕ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਪਨੀਰ ਦੀ ਸੋਟੀ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਆਦਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰਦੇ
ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਸਮਝਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨੈਕ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰਲਪੇਟੋ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ. ਬਿਹਤਰ ਅਜੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨੈਕ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੋ!
ਲੰਚ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ 1:20 pm-1.30pm ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
ਲੰਚ ਦੇ
ਹੁਕਮ,ਪਰ ਸਕੂਲ ਕੰ ਟੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਥਾਨਕਦੁਆਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ
ਦੁਕਾਨਹਨ.ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੇਨੂ ਨੂੰ ਵੇਖ.ੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ
ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਵੇ. ਅਧਿਆਪਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇ ਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ.
ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਈ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਬਰੂਕ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਥਰਾ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ.
ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ
● ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਿੱ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਡੱ ਬੇ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
● ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਟੁੱ ਟ ਕਨਟੇਨਰ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਕੋਈ ਸੁਆਦ ਵਾਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ
ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਜੂਸ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ).
● ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਦਿਓ.
● ਕਲੀਅਰ ਰੈਪ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਅਨਡੂ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਚੁਣੋ ਜਿੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਨਗਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਡੱ ਬੇ.
● ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸਮਝਾਓ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਖਾਣ ਦਾ
ਇੱ ਕ ਆਰਡਰ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੈਂਡਵਿਚ, ਫਿਰ ਫਲ, ਇਸਦੇ
ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਕਰੋ.

ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਿਸਸ
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਿਸਸ ਗੰ ਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਵਿਚ
ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ-ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ
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ਅੰ ਡੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਐਲਰਜੀਹੈ.ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱ ਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਭੋਜਨ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ.
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਲਈ ਖਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਕ, ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਤੋਂ
ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਏਪੀਪੇਨ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ.
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2021-2022 ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਾਂਝਾ
ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਅਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ
ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
● ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਰੱ ਖੋ. ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱ ਪੜੇ ਪਹਿਨਣ, ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਨ, ਸਨੈਕ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ
ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਡੱ ਬੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ.
● ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਦੁਆਰਾ ਗੱ ਲ ਕਰੋ (ਪੰ ਨਾ 4 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖ)ੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿੱ ਚਣ ਲਈ
ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
● ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉ "ਕੀ ਜੇ?" ਸਥਿਤੀਆਂ. ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਬਕਾਇਆ COVID
ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ). ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਅਲਵਿਦਾ' ਦਾ ਸਮਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਆਲੂ ਚੀਜ਼ ਇੱ ਕ ਤੇਜ਼, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਵਿਦਾ ਹੈ. ਲੰਮੀ ਵਿਦਾਈ ਅਕਸਰ
ਬੇਲੋੜੇ ਹੰ ਝੂਆਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ
ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ.
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ 2022 ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ:
● ਸਕੂਲ ਹੈਟ (ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ)
● ਸਕੂਲ ਬੈਗ (ਕੱ ਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ)
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● ਸਕੂਲ ਸਨੈਕ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ.
ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੋਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਨ ਸਮਾਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰ ਬਰ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ
ਤੱ ਕ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੱ ਪੜੇ, ਜੁੱ ਤੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਕਸੇ, idsੱਕਣ, ਪੀਣ ਦੇ ਡੱ ਬੇ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਲੇ ਬਲ ਕਰੋ.
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ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੰ ਗੇ

ਨਿਯਮ
ਆਗਮਨ ਦੇਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ - ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨਰੱ ਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ
ਦੂਰ, ਆਦਿ. ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ. ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੋ, ਇੱ ਕ ਚੁੰ ਮਣ, ਜੱ ਫੀ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਛੱ ਡੋ.
ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ!
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਇੱ ਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਪਿਕ-ਅਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ. ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱ ਛਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰ ੂ
ਯਾਦ ਕੀਤਾ?" ਜਾਂ "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ", ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਈ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ. ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ. ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਰੁਟੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ.
“ਅਸੀਂ ਕੱ ਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ” - ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ.
ਡਿਸਮਿਸਲ - ਘਰ ਜਾਣਾ
ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ
ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ.
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਇਹ ਰੁਟੀਨ COVID-19 ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ.
ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ
ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, "ਅੱ ਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ?" ਸਕਾਰਾਤਮਕ
'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ "ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ" ਬਾਰੇ ਸਵੈ -ਇੱ ਛਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਓ. ਬੱ ਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ "ਉਮਰ ਭਰ"
ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ. ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੱ ਖਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ. ਕੰ ਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ, ਦਿਨ
ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੰ ਗੀ ਸੀ. ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਦੋਸਤ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋਗ.ੇ
ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱ ਚਾ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰ ਨਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੱ ਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ,
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱ ਚੇ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਰੁੱ ਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਵੱ ਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ. ਇੱ ਥੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਵੱ ਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
1. ਲੇ ਟ ਨਾ ਹੋਵ.ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰ ਬਤ ਕਰੇਗਾ.
2. ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਜਾਓ. ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰ ਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ
ਸਕਦਾ ਹੈ.
3. ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱ ਚ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱ ਚਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵ.ੇ
4. ਕਦੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ 'ਸਿਰਫ ਇੱ ਕ ਵਾਰ' ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ. ਇਹ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਸੰ ਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਨੂੰਨੀ ਲੋ ੜ. ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜੇ ਬੱ ਚਾ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਘਰ
ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.
12
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ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰ ਪਰਕ
ਨਾਮਾਂਕਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ (ਮੋਬਾਈਲ, ਘਰ, ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ), ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਸੰ ਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਦਿ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ

ਸਕੂਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ'ਇਹ -ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦੂਰ'

ਰਹੋਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ. ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸਾਨ ਹੈ ਜਿੰ ਨਾ ਦਫਤਰ
ਵਿੱ ਚ ਪਿਆਰੀਆਂ callingਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨੋਟ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਕੰ ਪਾਸ ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ.
ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬੱ ਚਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱ ਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਧਾ ਨਾ ਜਾਓ. ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ
ਦਿਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿ newsletਜ਼ਲੈ ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਕਤ ਦਿਨਾਂ
ਦੀ adequateੁੱਕਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
ਪਾਬੰ ਦ
ਮਾਪੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ' ਚ ਪਾਬੰ ਦ ਹਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਹੇ
ਹਨ. ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਠ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱ ਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ
ਖੁੰ ਝ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਡਿ dutyਟੀ 'ਤੇ ਹਨ. ਦੁਪਹਿਰ 3:45 ਵਜੇ ਤੱ ਕ. ਦੁਪਹਿਰ
3:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਤੱ ਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱ ਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਜਾਵੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8.45 ਤੋਂ 9.00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ.
ਬਣਾਉ
ਗਿੱ ਲੇ ਮੌਸਮ ਗਿੱ ਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕੋਲ clothingੁਕਵੇਂ ਕੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱ ਤੇ ਹੋਣ. ਇੱ ਕ
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ਹਲਕਾ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕੇਟਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ. ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿੱ ਲੇ
ਦਿਨਾਂ, ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ.
ਬੱ ਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਵਿਚ ਟਰਮ ਇਕ,PReP ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਗਰੇਡਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਪੰ ਜ ਬੱ ਡੀਜਾਵੇਗਾ.ਦੋਸਤ ਹਰ ਪੰ ਦਰਵਾੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸਾਲ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਕੱ ਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰੋ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰੇਡ 5 ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱ ਚ
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ-ਸਪਾਟੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੁੰ ਮਣ ਜਾਂ ਸੈਰਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਗਾ. ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜਾਂਚ
ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ excੁਕਵੇਂ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਘੁੰ ਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਆਗਿਆ ਨੋਟਸ ਕੰ ਪਾਸ ਤੇ ਭੇਜੇ
ਜਾਣਗੇ. ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ (ਜਿੱ ਥੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵ)ੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱ ਟਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਯਾਤਰਾ' ਤੇ ਜਾ ਸਕੇ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ.
ਗੁਆਚਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਨਾਮ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ. ਜਿੱ ਥੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵ,ੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਜੇ ਸਾਮਾਨ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱ ਚ ਗੁੰ ਮ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.
ਸਕੂਲ
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱ ਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਏਕਤਾ, ਮਾਣ ਅਤੇ
ਪਛਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ ਚੌੜੀ ਕੰ hatੀ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸਤੰ ਬਰ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਤੋਂ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱ ਕ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਨ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹਾਂ. ਵਰਦੀ ਪੀਐਸਡਬਲਯੂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਕੈਂਪਬੈਲਫੀਲਡ ਆletਟਲੇ ਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ singਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਅਤੇ
ਆਰਡਰਿੰ ਗ ਵੇਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪੈਕ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.
ਪਲੇ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱ ਚ ਸੁਰੱਖਿਆਡਿ .ਟੀ
● ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
● ਥੌਂਗਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ footੁਕਵੇਂ ਜੁੱ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੇ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੰ ਦ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੌੜਾਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ.
● ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱ ਚ ਕੁੱ ਤਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.
● ਬੱ ਚੇ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ
ਚੱ ਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਬਾਈਕ ਅਤੇ
ਸਕੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱ ਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱ ਚ ਬਾਈਕ ਬੇ ਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਸਨਸਮਾਰਟ
ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਸਨ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹਾਂ. ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਿਯਮਵਿੱ ਚ, ਇਕ ਅਤੇ
ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਟੋਪੀ whilਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜਈ ਖੇਡਣ ਦੇ
ਬਾਹਰਹੋਵੇਗੀ.ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ
PSW ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.
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ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ
ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ
ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ. ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱ ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਸਿੰ ਗ
ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ
ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਜੇ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਕੀਮਤੀ
ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਜ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਜ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਨਾ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ.
ਅਸਥਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਦਮੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਸਕੂਲ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ. ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ
ਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ medicationੁਕਵੀਂ
ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇ.
ਸਕੂਲ ਨਰਸ ਵਿਜ਼ਿਟ
ਪ੍ਰੈਪਸ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਰਸਿੰ ਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ.
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਇੱ ਕ ਮਿਆਦ ਵਿੱ ਚ ਘਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ.
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ਸੰ ਚਾਰ
ਕੰ ਪਾਸ

ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਕੰ ਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ asੰਗ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਅਧਿਆਪਕ ਕੰ ਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਲਸ ਨੂੰ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਕੰ ਪਾਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੰ ਪਾਸ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
▪ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਣ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ.
▪ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ.
▪ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਿ newsਜ਼ ਫੀਡ 'ਮਾਈ ਨਿ Newsਜ਼' ਵੇਖ.ੋ
ਲੌ ਗ ਇਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਜਾਂ 2022 ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱ ਚ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਐਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਮੁਫਤ ਡਾ downloadedਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
SEESAW
ਸੀਸੋ ਇੱ ਕ ਮੁਫਤ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ
ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ. ਈਪਿੰ ਗ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀਸੌ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੁੱ ਖ ਕੜੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸਰੂਮ
ਅਧਿਆਪਕ ਟਰਮ ਵਨ ਵਿੱ ਚ ਸੀਸੌ ਬਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇਗਾ.
ਇਕੱ ਠੇ
ਹਰੇਕ ਕੈਂਪਸਇੱ ਕ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰ ਦਰਵਾੜਾ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ
ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ. ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ.
ਨਿSਜ਼ਲੈ ਟਰਸਨਲਾਈਨ ਨਿ Newsਜ਼ਲੈ ਟਰ
ਇੱ ਕ onlineਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰ ਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਲ ਪੱ ਧਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੀਸੌ ਅਤੇ ਕੰ ਪਾਸ ਦੁਆਰਾ
ਹਰੇਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨਿ Newsਜ਼ਲੈ ਟਰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ.
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ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ
ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤਿੰ ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:
● ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ
● ਲਿਖਣਾ
● ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ
ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹਨ. ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ
ਵਿਸਤਾਰ.
ਲਿਖਣਾ ਬਿਗ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ
ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਧੁਨੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਟਲ ਲਰਨਰਜ਼
ਲਵ ਲਿਟਰੇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਗਣਿਤ
ਗਣਿਤ ਦੇ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹਨ:
● ਸੰ ਖਿਆ ਅਤੇ ਅਲਜਬਰਾ
● ਮਾਪ ਅਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ
● ਅੰ ਕੜੇ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਸੰ ਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 0 - 10 ਨੰਬਰ ਸਿੱ ਖਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿਣ,
ਬਣਾਉਣ, ਲਿਖਣ, ਚਿੱ ਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰ ਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ.
SEA - ਸੋਸ਼ਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਿਲਵਰਤਣ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦਿਮਾਗ, ਨਿੱਜੀ ਸੰ ਗਠਨ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਪਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ.
ਵਿਜ਼ੁਅਲ
ਆਰਟਸ ਆਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟਵਰਕ ਸਮੇਤ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਆਰਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚਇੱ ਕ ਦੋ-ਸਾਲਾਨਾ ਕਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਬੱ ਚੇ ਸੰ ਗੀਤ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਦੇ ਸੰ ਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਹਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗਾਣੇ, ਸੁਣਨਾ, ਵਜਾਉਣਾ,
ਚਲਣਾਸਮੇਤ, ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ. ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੋ-ਸਾਲਾਨਾ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ.
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ਇਤਾਲਵੀ
ਬੱ ਚੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਇਤਾਲਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਇਤਾਲਵੀ ਵਿਚ ਚੰ ਗੀ-ਜਾਣਿਆ ਕਹਾਣੀਆ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ. ਸਾਡੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ.
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਿੰ ਨ ਇੱ ਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚਕਿਤਾਬਾਂ. ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕਿਤਾਬ ਉਧਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ ਤਿੰ ਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਮਿਆਦ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ. ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟੱ ਬ ਹੈ.
ਸਰੀਰਕ
ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱ ਖਿਆ ਸਬਕਸਿੱ ਖਿਆ,ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਨਾਚ, ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ, ਤੈਰਾਕੀ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦੇ
ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ. ਆਪਣੇ ਮੁ primaryਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਥਲੈ ਟਿਕਸ, ਅੰ ਤਰ-ਸਕੂਲ
ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ, ਕਰਾਸ ਕੰ ਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਗਾ.
ਪੀਐਮਪੀ
ਦਿ ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਮ
 ੋਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐਮਪੀ) ਇੱ ਕ ਅੰ ਦੋਲਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱ ਖ/ਹੱ ਥ
ਅਤੇ ਅੱ ਖ/ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ, ਸੰ ਤੁਲਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪੀਐਮਪੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰ ਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ.
ਸਵਿਮਿੰ ਗ
ਹਾਈ ਸਟ੍ਰੀਟ: ਪੀ -4 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਈਐਮਸੀਏ ਈਪਿੰ ਗ ਵਿਖੇ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ.ਵਿੱ ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਵਾਰ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਆਦ ਚਾਰ.ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਟਰਮ ਤਿੰ ਨ.
ਗ੍ਰੀਨਬਰੂਕ: ਪੀ -6 ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਰਮ ਤਿੰ ਨ ਵਿੱ ਚ ਵਾਈਐਮਸੀਏ ਈਪਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ.
ਮਿਆਦ ਦੋ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ.
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ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ
ਦੀ ਤਿਆਰੀ100 ਦਿਨ
ਵਾਚਟਾਵਰ ਬੱ ਚੇਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਵਿਚ ਵਤਆਰੀ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ! ਇਹ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਸ਼ਨ
ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਾਂਗੇ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ 100 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱ ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ 100 ਨੰਬਰ ਦੇ
ਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ.

-ਦੁਆਲੇ
ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਵਿੱ ਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰੈਪ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਜਾਮੇ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ
ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. They then get changed into their school uniform at school and
remain at school for the rest of the day.
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