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ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਦਾ ਸੁਨ� ਹਾ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ! ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਮ� ਸਾਡੇ
ਸਭ ਤ� ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ - ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ�.

ਿਜਵ� ਿਕ ਮ� ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋਵ� ਕ�ਪਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਮਦਾ ਹ�, ਮੈਨੰੂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ�ਾਈ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪ�ਦਰ�ਨ ਲਈ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ�ੇਿਰਤ ਹਨ.
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਤਮ ਿਵ�ਵਾਸ, ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ�ੀਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲ�ਦੇ ਹਨ.

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਿਰ�ਤੇ ਅਤੇ ਸ�ਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰਦੇ ਹ�.
ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਖੁੱ ਲਾ, ਬਹੁਤ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ
ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਅਸ� ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਿਵ�ਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ� ਦੀ
ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�.

ਸਕੂਲ ਿਵਜ਼ਨ "ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਿਲਆਉਣਾ" ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਸਿਤਕਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਲਗਨ,
ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ. ਸਾਡਾ ਉਦੇ� ਇੱਕ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋਵ� ਹੈ.
ਅਸ� ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮ�ਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ ਹੁਨਰ, ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਲੈਸ
ਕਰਦੇ ਹ�. ਸਾਡਾ ਿਮ�ਨ "ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਫੁੱ ਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਅਤੇ
�ਕਤੀ�ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ."

ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦੋ ਕ�ਪਸ �ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ, ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸ� 'ਪੂਰੇ ਬੱਚੇ' ਨੰੂ
ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹ�. ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ (ਐਸਈਏ) ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ
ਵਾਧੂ ਭਾ�ਾ (ਈਏਐਲ) ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾ�ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵਜ� ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ� ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਿਵੱਚ
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਆਈਪੈਡ, ਲੈਪਟੌਪ ਅਤੇ ਕ�ੋਮਬੁੱ ਕਸ
ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਿਵੱਚ ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਸਾਧਨ� ਵਜ� ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰਮੰਦ
ਸਟਾਫ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨ�  ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਲਾਸਰੂਮ ਤ� ਬਾਹਰ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰਨ, ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸ� 21ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�ਵ�
ਸਦੀ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਿਚੰਤਕ, ਸਿਹਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਹਨ.

ਹਾਈ ਸਟ�ੀਟ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦਾਖਲਾ ਪੁੱ ਛਿਗੱਛ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਆਿਫਸ ਸਟਾਫ (03) 9401-1389 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜ� ਸਾਡੇ
ਗ�ੀਨਬਰੂਕ ਕ�ਪਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱ ਛਿਗੱਛ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ (03) 9401-3256' ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ�.

ਬਾਰਬਰਾ ਮੈਕਕ�ਜੀ,ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ
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ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ -2021 ਤ�

ਟ��ਿਸ�ਨ4 2021

● ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨਪ�ੈਪ ਅਿਧਆਪਕ ਟਰਮਦੇ ਆਖਰੀ ਿਹੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਨਗੇ ਫੋਰ.

● ਅਸ� ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ, ਹਾਲ�ਿਕ, ਦਾਖਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.

● ਅਿਧਆਪਕ ਰਿਹਣਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਥਾਨਕ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ.

● ਅਿਧਆਪਕ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਮਲੇਗਾ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਉਨ� � ਖਾਸ ਦੋਸਤ� ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਨ� � ਦੀ ਤੁਸ� ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਾਲ
ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ.

ਕੋਿਵਡ 19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਆਮ ਸਕੂਲ ਤਬਦੀਲੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ. ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਪ�ੈਪ
ਅਿਧਆਪਕਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਿ�ਲਪ-ਅਧਾਰਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਵ� ਪਿਰਵਰਤਨ ਸੈ�ਨ� ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾਖਲਬੱਿਚਆਂ ਲਈ
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2022 ਲਈ ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚਹੋਏਬਣਾਉਣਗੇ.
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2022ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰੋ
�ੱੁਕਰਵਾਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਅਿਧਆਪਕ� ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਮੁਫਤ ਿਦਨ
ਸੋਮਵਾਰ

31
ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ 9:00 ਵਜੇਸਾਰੇ ਪੀ-6 ਬੱਚੇ �ੁਰੂਸਕੂਲ.

ਇਸ ਿਦਨ ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ �ੁਰੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ.
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ
ਸਮ� ਅਟਿਕਆ ਰਹੇਗਾ.

ਫਰਵਰੀਸਾਰੇ ਬੱੁਧਵਾਰ ਪ�ੈਪ ਦੇਿਵਅਕਤੀਗਤ ਇੰਟਰਿਵਆਂ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ -
1: 1 ਅੰਕ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਲ�ਕਣ. ਮੈਨੰੂਇੰਟਰਿਵview
ਦੇ ਸਮ� ਮੇਲ ਰਾਹ� ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ.

ਮਾਰਚ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮ� (ਸੋਮਵਾਰ ਤ�
�ੱੁਕਰਵਾਰ ਤੱਕ) ਜ�ਦੇ ਹਨ.

2022 ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ�
ਿਨਯਮ 1 ਸੋਮਵਾਰ 31ਸਟ

ਜਨਵਰੀ (ਿਵਿਦਆਰਥੀ)�ੁੱ ਕਰਵਾਰ 8 ਅਪ�ੈਲ

ਿਮਆਦ 2 ਮੰਗਲਵਾਰ 26 ਅਪ�ੈਲ ਨੰੂ�ੁੱ ਕਰਵਾਰ 24ਫਰਬਰੀ

ਿਮਆਦ 3 ਸੋਮਵਾਰ
11
ਜੁਲਾਈ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 16 ਨੰੂਜੂਨ

ਸਤੰਬਰ

ਿਮਆਦ 4 ਸੋਮਵਾਰ
3
ਮੰਗਲਵਾਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਦਸੰਬਰ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਸਾਰਣੀ
8.45

8.45 ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਪਹੰੁਚ am. ਅਿਧਆਪਕ ਇਸ ਸਮ� ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਿਡ dutyਟੀ 'ਤੇ ਹਨ.
ਸਵੇਰੇ 8.50 ਵਜੇ ਤ� ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਹੋਣ
ਲਈ.

9.00 ਪਿਹਲੀ ਲਰਿਨੰਗ ਸੈ�ਨ

10.00 ਦੂਜਾ ਲਰਿਨੰਗ ਸੈ�ਨ
ਿਸਹਤਮੰਦ (ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਭੋਜਨ) ਸਨ� ਕ 'ਤੇ 10.00

10.50 ਛੱੁਟੀ ਖਾਣ ਟਾਈਮ

11.00 ਛੱੁਟੀ ਖੇਡਦੇ

11.30 ਤੀਜੀ ਲਰਿਨੰਗ ਸੈ�ਨ

12.30 ਚੌਥਾ ਲਰਿਨੰਗ ਸੈ�ਨ

1.20 ਲੰਚ ਖਾਣ ਟਾਈਮ

1.30 ਲੰਚ ਖੇਡਦੇ

2.30 ਅੰਿਤਮ ਲਰਿਨੰਗ ਸੈ�ਨ

3.30 ਬਰਖਾਸਤਗੀ
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ਸਕੂਲਲਈਿਤਆਰੀ

�ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੂਲਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਦਲਚਸਪ ਮੀਲ ਪੱਥਰ - ਜ�ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ. ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਿਥਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨ� ੜਲੀ ਸ�ਝੇਦਾਰੀ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ
ਤਰ�� ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਹੇਠ� ਸਕੂਲ �ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਤੁਸ� ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲੇ ਕੁਝ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ.

● ਸਕੂਲ �ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਨਵ� ਦੋਸਤ� ਨੰੂ ਿਮਲਣ, ਗੇਮ� ਖੇਡਣ, ਗਾਉਣ ਅਤੇ
ਚੀਜ਼� ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ.

● ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਦਨ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਰਹੇਗਾ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ. 'ਇਹ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ
ਿਦਆਲੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਅਤੇ �ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਮ� ਆਵ�ਗਾ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੈ ਆਵ�ਗਾ'.

● ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਰੁਟੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰੋ ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਿਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ.

● ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ.

● ਪਖਾਨ�  ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਲਈ ਿਪ�ਾਬ ਦੀ ਵਰਤ� �ਾਮਲ ਹੈ.ਨੰੂ ਿਕਵ�ਟਾਇਲਟ
ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂਖੋਲ�ਣਾ ਅਤੇ ਖੋਲ�ਣਾ ਹੈ.

● ਜੋ ਤੁਸ� ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਉਨ� � ਨੰੂ ਲੋਕ� ਦੇ ਨ� ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾ�ਾ
ਿਵੱਚ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਕਿਵਤਾਵ� ਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰੋ!

● ਪੜ�ੋ ਹਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲਅਤੇ ਪਾਤਰ� ਅਤੇ ਘਟਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ. ਮਜ਼ਬੂਤ   ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਰਾਤ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਿਮੰਟ ਪੜ�ਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

● ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਚੁੱ ਕਣਾ, ਉਨ� � ਦਾ
ਬੈਗ ਬੈਗ ਦੇ ਹੁੱ ਕ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਲੰਚਬਾਕਸ ਨੰੂ ਖੋਲ�ਣਾ. ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੁਨਰ ਹੈ.

● ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਪਕ-ਅਪ ਸਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲਣਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ
ਹਮੇ��ਉਡੀਕ ਨੰੂ ਚੁੱ ਿਕਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ�ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨਾਲ
ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਉਨ� � ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ. ਿਚੰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮ� ਿਸਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

● ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨ�ਦ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ. ਇੱਕ ਥੱਿਕਆ ਬੱਚਾ ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ learn◌ੰਗ ਨਾਲ ਨਹ� ਿਸੱਖ
ਸਕਦਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ �ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ�ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨ�ਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ
ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ, ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਨਾਲ ਿਕਵ� ਨਿਜੱਠ
ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਨ� � ਦੇ ਪ��ਨ� ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਮ� ਕੱ◌ੋ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਿਦਓ. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ
ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਜੇ ਉਸਨੰੂ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੈ. ਸਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਤ� ਜੋ ਅਸ�ਕਰ ਸਕੀਏ ਮਦਦ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਵ� ਵਸ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਬੇਿਝਜਕ ਗੱਲ ਕਰੋ.

ਿਵਭਾਜਨਜਾਉਗੇ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਸਨੰੂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਤੁਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਪਸ
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ਆ. ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਚੰਤਤ ਜ� ਪਰੇ�ਾਨ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਡ�ੌਪ-ਆਫ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਮ

ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝ ਜ�ਦੇ ਹਨ.

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਾਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ.
ਘਰ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

● ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰੀ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਪਾਓ, ਿਜ਼ਪ ਅਤੇ ਬਟਨ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਨ� � ਚੀਜ਼� ਨੰੂ

● ਬੰਨ� ਣ ਲਈ ਜੁੱ ਤੀ ਦੇ ਟੁਕਿੜਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡੋ - ਇਸ ਲਈ ਿਨਰੰਤਰਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

● ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਖਾਨ�  ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਫਲੱ� ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ. ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਕਰਨ ਵਾਲੇਲਈ
ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਨ

● ਵਰਤ�ਿਟ�ੂਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੰੂ ਪੂੰ ਝਣ/ਉਡਾਉਣਲਈ, ਅਤੇ ਖੰਘਣ ਜ� ਿਛੱਕਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੰੂ
covering◌ੱਕਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਜਾਣੋ ਜਦ�-ਸਾਫ਼

● ਪੈਕ ਕਰ ਿਖਡੌਿਣਆਂਲਓਵਰਤ� ਦੇ ਬਾਅਦ, ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੰੂ ਸਾਫ਼,

● ਚੀਜ਼�, ਕੱਪਿੜਆਂ, ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਕਸੇ, ਆਿਦ 'ਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ. .ਿਵਚ

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਆਧੁਿਨਕ ਿਘ�ਣਾਯੋਗ ਿਲਖਤ ਜ� ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜਾਣੋ

● ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੰੂ ਖੋਲ�ੋ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਗੜਬੜ ਦੇ

● �ੇਅਰ ਕਰੋ (ਭੋਜਨ ਨਹ�), ਇਸ ਤ�ਮੋੜ ਲਓ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦਓ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ (ਉਸ
ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨਾ, ਿਨਰਦੇ� ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ �ਾਮਲ ਕਰਨਾ �ਾਮਲ ਹੈ)

● ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਕ�ਾਿਸੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰੀਏ

● ਇੱਕ ਪੈਨਿਸਲ ਨੰੂ ਸਹੀ hold◌ੰਗ ਨਾਲ ਫੜੋ ਅਤੇ ਕੈਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟੋ

● ਘਰ ਿਵੱਚ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਮੇਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਲੇਟ� ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬ�ਚ� ਨੰੂ ਪੂੰ ਝਣਾ

● ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ

● ਉਨ� � ਚੀਜ਼�ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰੋ ਿਜਨ� � ਬਾਰੇ ਉਹ ਿਨ�ਚਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ

● ਜਦ� ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ.

ਭਰੋਸਾ

ਯਕੀਨ ਬੱਚੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਿਸੱਝਣ. ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱਸਾ ਹੈ.ਲਈ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ Having ਨੰੂ ਇੱਕ go ਅਤੇਿਦਖਾਓ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਨ� � ਦੇ ਯਤਨ� ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਿਕ
ਿਸਰਫ ਿਤਆਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਦਖਾਓ. ਸਭ ਤ� ਵੱਧ, ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ.

ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਸਮ� ਉਨ� � ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ. ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਉਨ� � ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਪ��ੰਸਾ ਕਰਨਾ. ਇਹ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ�ਭਾਵ ਪੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ� � ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ.

ਸਮਾਿਜਕ ਹੁਨਰ
ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ, ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨਾ, ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ, ਵਾਰੀ -ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇ�� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਪਿਹਲੂ ਹਨ. ਤਰੀਕੇ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਨਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
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● if ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੰੂ ਯਾਦ / ਉਸ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਇਸ ਨੰੂਉਡੀਕਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

● ਈncourage �ੇਅਰ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀਭੈਣ ਅਤੇ ਦੋਸਤ

● ਨੰੂ ਇੱਕllow ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਿਣਆ ਬਾਲਗਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤਹੈ ਨੰੂ

● lਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ / ਉਸ ਦੀ ਹਮੇ�ਾ ਉਸ ਦੀ / ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ

● ਨਾਲ,ਇੱਕllow ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ / ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ - ਹਮੇ�ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰੋਸੁਝਾਅ ਜ�
ਿਖਡੌਣੇ.

ਟਾਇਲਟ ਹਾਦਸੇ
ਐਸometimes ਹਾਦਸੇ ਟਾਇਲਟ, ਜਦਿਕ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਰੁਟੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਪਖਾਨ�  ਵਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਿਸਹਤ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਕੂਲ ਪਖਾਨ�  ਦੇ ਹਾਦਿਸਆਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਅਤੇ
ਜੁਰਾਬ� ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੰੂ 'ਉਧਾਰ' ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦਾ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ -ਸਾਫ਼ ਜੁਰਾਬ�,
ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਅਤੇ ਪ�ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਪੈਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੇਬਲ
ਕਰੋ.

ਲੇਬਿਲੰਗ-ਕਦਾਈਂ
ਸੰਬੰਧ ਕਦੇਸਮਾਨ ਗੰੁਮ ਜ� ਗੰੁਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕੁਝ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ

ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਪ�ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲੇਬਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਦਖਾਓ ਿਕ ਇਹ
ਲੇਬਲ ਿਕੱਥੇ ਲਾਪਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਅਸ� ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ
ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਿਨਯਮਤ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੇ ਅੱਖਰ ਿਫੱਕੇ ਪੈ
ਜ�ਦੇ ਹਨ.

ਿਸਹਤਮੰਦ ਲੰਚਬਾਕਸ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ, ਅਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤਮੰਦ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ
ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਨੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�. ਨਗਨ ਭੋਜਨ ਪੈਿਕੰਗ ਤ� ਰਿਹਤ ਭੋਜਨ ਹਨ ਿਜਵ� ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ,
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਸ�ਡਿਵਚ. ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ� ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸਕੂਲ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਵੀ
ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਇਨ� � ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਝਰਿਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
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ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ classਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਸਨ� ਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮ� ਦਾ ਸਮ� ਵੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਬ�ੇਨ ਫੂਡ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱਧੀ ਸਵੇਰ ਦੀ
energyਰਜਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ energyਰਜਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ
ਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਬ�ੇਨ ਫੂਡਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ -ਪ�ੋਸੈਸਡ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇਤੇਜ਼ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਰਹਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ �ਚ �ੂਗਰ/ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ
ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਿਨudeਡ' ਿਦਮਾਗੀ ਭੋਜਨ ਿਦਓ ਿਜਵ� ਿਕ ਫਲ ਦਾ
ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜ� ਸਬਜ਼ੀ. ਿਦਮਾਗੀ ਭੋਜਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ.

ਸਨ� ਕ ਪ�ਬੰਧ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਪਣੇਖਾਣ ਸਨ� ਕ 10:50 am-11.00am ਤੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠਦੀ.ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮ� ਤੱਕ ਭੁੱ ਖੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਨ� ਕ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਪਨੀਰ ਦੀ ਸੋਟੀ, ਫਲ� ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਆਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂਦੇ
ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ� ਕ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਉਨ� � ਨੰੂਲਪੇਟੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ
ਇਨ� � ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ. ਿਬਹਤਰ ਅਜੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦਾ ਸਨ� ਕ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੋ!

ਲੰਚ ਪ�ਬੰਧ
ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 1:20 pm-1.30pm ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੋਏਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਲਈ ਿਤਆਰ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤ� �ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.

ਲੰਚ ਦੇ
ਹੁਕਮ,ਪਰ ਸਕੂਲ ਕੰਟੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕਦੁਆਰਾ ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਨੰੂ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ
ਦੁਕਾਨਹਨ.ਕੀਮਤ� ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੇਨੂ ਨੰੂ ਵੇਖੋ. ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਜਦ�
ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਕੂਲ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਵੇ. ਅਿਧਆਪਕ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ� ਲੰਘਣਗੇ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਨ� � ਦੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਦੇ� ਤੇ ਸਪ�ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ.
ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਦੇ� ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਈ ਸਟ�ੀਟ ਅਤੇ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਗ�ੀਨਬਰੂਕ ਿਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰ ਨਹ� ਖਾ ਸਕਦੇ.

ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ

● ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਪ�ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਿਦੱਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

● ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਪੱ�ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਟੁੱ ਟ ਕਨਟੇਨਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਕੋਈ ਸੁਆਦ ਵਾਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ
ਪਦਾਰਥ ਜ� ਜੂਸ ਨਹ�, ਪਾਣੀ ਿਸਰਫ).

● ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਿਦਓ.

● ਕਲੀਅਰ ਰੈਪ/ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਫਲਮ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਅਨਡੂ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ
ਮੁ�ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਚੁਣੋ ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਨਗਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਡੱਬੇ.

● ਸਕੂਲ �ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਮਝਾਓ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ, ਖਾਣ ਦਾ
ਇੱਕ ਆਰਡਰ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਸ�ਡਿਵਚ, ਿਫਰ ਫਲ, ਇਸਦੇ
ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਿਵ�ੇ� ਸਲੂਕ ਕਰੋ.

ਐਨਾਫਾਈਲੈਿਕਸਸ

ਐਨਾਫਾਈਲੈਿਕਸਸ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਿਵਚ
ਸਾਨੰੂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਗਣਤੀ-ਿਗਰੀਦਾਰ ਅਤੇ
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ਅੰਡੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਐਲਰਜੀਹੈ.ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਪ�ਭਾਵਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ
ਪੱੁਛਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਸ�ਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰੋ.
ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸ� ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਜਨਮਿਦਨ ਲਈ ਖਾਣੇ, ਿਜਵ� ਕੇਕ, ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਵੀ
ਉਤ�ਾਹਤ ਨਹ� ਕਰਦੇ. ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮਿਦਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਤ�
ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਏਪੀਪੇਨ ਦੀ ਇੱਕ
ਕਾਪੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ.

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ: ਕੋਿਵਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2021-2022 ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸ�ਝਾ
ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ.

ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ
ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਅਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮ� ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੀ ਤੁਸ�
ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

● ਿਤਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ. ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਣ, ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਨ, ਸਨ� ਕ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ
ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ� ਖੋਲ�ਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ.

● ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ (ਪੰਨਾ 4 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਸਮ� ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਿਖੱਚਣ ਲਈ
ਕਹੋ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

● ਕੁਝ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉ "ਕੀ ਜੇ?" ਸਿਥਤੀਆਂ. ਉਦ� ਕੀ ਜੇ ਤੁਸ� ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਮ� ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹ� ਲੱਭ ਸਕਦੇ? ਉਦ� ਕੀ ਜੇ ਤੁਸ�
ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਨਹ� ਖੋਲ� ਸਕਦੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਉਨ� � ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਬਕਾਇਆ COVID
ਪਾਬੰਦੀਆਂ). ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਖੋਲ� ਕੇ ਿਕਸੇ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ 'ਅਲਿਵਦਾ' ਦਾ ਸਮ�
ਹੋਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵ� ਲਈ ਸਭ ਤ� ਿਦਆਲੂ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਿਵਦਾ ਹੈ. ਲੰਮੀ ਿਵਦਾਈ ਅਕਸਰ
ਬੇਲੋੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਅਤੇ ਪਰੇ�ਾਨ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਛੋੜੇ ਦੇ
ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ.

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ: ਕੋਿਵਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ 2022 ਿਵੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ:

● ਸਕੂਲ ਹੈਟ (ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ)

● ਸਕੂਲ ਬੈਗ (ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ)
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● ਸਕੂਲ ਸਨ� ਕ, ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ.

ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੋਿਪਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਮ�
ਦੌਰਾਨ ਹਮੇ�� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਨ ਸਮਾਰਟ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਤੰਬਰ ਤ� ਅਪ�ੈਲ
ਤੱਕ ਟੋਪੀ ਪਿਹਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱ ਤੇ, ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਕਸੇ, ids◌ੱਕਣ, ਪੀਣ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਆਿਦ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕਰੋ.
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ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੰਗੇ
ਿਨਯਮ

ਆਗਮਨ ਦੇਸਥਾਿਪਤ ਕਰੋ - ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ, ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ
ਦੂਰ, ਆਿਦ. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਕਦ� ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ. ਅਲਿਵਦਾ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਚੁੰ ਮਣ, ਜੱਫੀ ਜ� ਲਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਫਰ ਛੱਡੋ.
ਿਦ�ੜ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ!

ਜਦ� ਤੁਸ� ਵਾਪਸ ਆ�ਦੇ ਹੋ ਤ�
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਿਪਕ-ਅਪ ਅਨੁਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਪੁੱ ਛਣ ਤ� ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰੋ "ਕੀ ਤੁਸ� ਮੈਨੰੂ
ਯਾਦ ਕੀਤਾ?" ਜ� "ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ", ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਈ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਤ�ਾਹ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸ�ਝਾ ਕਰੋ. ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿਹਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਿਵਦਾ ਰੁਟੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ.
“ਅਸ� ਕੱਲ� ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲ�ਗੇ” - ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ.

ਿਡਸਿਮਸਲ - ਘਰ ਜਾਣਾ
ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਅਿਧਆਪਕ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਕੱਠ�  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹਮੇ�� ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ.

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ: ਇਹ ਰੁਟੀਨ COVID-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹਨ.

ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ
ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਚੰਤਾਵ� ਨੰੂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰੋ, "ਅੱਜ ਤੁਸ� ਿਕਸ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ?" ਸਕਾਰਾਤਮਕ
'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ "ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵ�" ਬਾਰੇ ਸਵੈ -ਇੱਛਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ -
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਨਵ� ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ� ਿਦਓ. ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ "ਉਮਰ ਭਰ"
ਦੋਸਤ ਨਹ� ਬਣਾ�ਦੇ. ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਮਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤ� ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ� ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ. ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ, ਿਦਨ
ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਜ� ਜੇ ਿਦਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਸੀ. ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ. ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੋਸਤ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇ, ਤ� ਤੁਸ� ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜਾਣੋਗੇ.

ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ
ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਉਨ� � ਤ� ਵੱਖ ਹੋਣ ਤ� ਿਝਜਕਦੇ ਹਨ; ਹਾਲ�ਿਕ,
ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਲਗਭਗ ਹਮੇ�� ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰੁੱ ਝ ਜ�ਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਿਕ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨੰੂ ਘੱਟ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

1. ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤ� ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮੁ�ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਨਾ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ�
ਪਰੇ�ਾਨ ਹੋ, ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ੇ�ਾਨੀ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪ�ਤੀਿਬੰਬਤ ਕਰੇਗਾ.

2. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਮ� ਿਸਰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਜਾਓ. ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਪਰੇ�ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ
ਸਕਦਾ ਹੈ.

3. ਹਮੇ�� ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ �ਥੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਮ� ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਦੂਰ ਇਸ ਿਵ�ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਬਤਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਤੁਸ� ਜ� ਕੋਈ
ਹੋਰ ਿਜਸਦਾ ਉਹ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਿਦਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ �ਥੇ ਹੋਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤ� ਜੋ ਬੱਚਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ.

4. ਕਦੇ ਵੀ, ਜਦ� ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 'ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ' ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਰਿਹਣ ਿਦਓ. ਇਹ
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਸਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਕਨੰੂਨੀ ਲੋੜ. ਬੇ�ੱਕ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਿਬਮਾਰ ਹੈ, ਘਰ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.
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ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ
ਨਾਮ�ਕਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਬਨ� ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ� (ਮੋਬਾਈਲ, ਘਰ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ�), ਐਮਰਜ�ਸੀ
ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਆਿਦ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ

ਸਕੂਲ ਅਟ�ਡ�ਸ'ਇਹ -ਠੀਕ ਨਹ� ਹੈ. ਦੂਰ'

ਰਹੋਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤ�
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪ�ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸਾਨ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਦਫਤਰ
ਿਵੱਚ ਿਪਆਰੀਆਂ callingਰਤ� ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨ� ਟ/ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਭੇਜਣਾ ਜ� ਕੰਪਾਸ ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ.
ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਸਕੂਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤ� ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਦਫਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧਾ ਨਾ ਜਾਓ. ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ
ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹ� ਆ�ਦੇ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਨ newsletਜ਼ਲੈਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮੁਕਤ ਿਦਨ�
ਦੀ adequate◌ੁੱਕਵ� ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਪਾਬੰਦ

ਮਾਪੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ' ਚ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਹੇ
ਹਨ. ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਠ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ�
ਖੁੰ ਝ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਿਧਆਪਕ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਤ� ਿਡ dutyਟੀ 'ਤੇ ਹਨ. ਦੁਪਿਹਰ 3:45 ਵਜੇ ਤੱਕ. ਦੁਪਿਹਰ
3:45 ਵਜੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਜਨ� � ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਚੁੱ ਕਣ ਤੱਕ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਜਾਵੇਗਾ. ਅਸ� ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 8.45 ਤ� 9.00 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰ� ਕਰਦੇ ਹ�. ਇਹ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਿਕ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਕਲਾਸ� �ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ.

ਬਣਾਉ

ਿਗੱਲੇ ਮੌਸਮ ਿਗੱਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ clothing◌ੁਕਵ� ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱ ਤੇ ਹੋਣ. ਇੱਕ
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ਹਲਕਾ ਵਾਟਰਪ�ਫ ਜੈਕੇਟਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਪਿਹਨਣ ਲਈ. ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਿਗੱਲੇ
ਿਦਨ�, ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਿਦਨ� ਅਤੇ ਅਿਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ.

ਬੱਡੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਿਵਚ ਟਰਮ ਇਕ,PReP ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਗਰੇਡਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪੰਜ ਬੱਡੀਜਾਵੇਗਾ.ਦੋਸਤ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਸਾਲ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠ�  ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰੋ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹਫਿਤਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਗ�ੇਡ 5 ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ-ਸਪਾਟੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੁੰ ਮਣ ਜ� ਸੈਰਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ. ਅਿਧਆਪਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜ�ਚ
ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ exc◌ੁਕਵ� ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਘੁੰ ਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ. ਆਿਗਆ ਨ� ਟਸ ਕੰਪਾਸ ਤੇ ਭੇਜੇ
ਜਾਣਗੇ. ਸਿਹਮਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ (ਿਜੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਾਤਰਾ' ਤੇ ਜਾ ਸਕੇ. ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਵ�ਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਤ�
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹ� ਹੋ ਸਕੇਗਾ.

ਗੁਆਚਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਸਪ�ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਾਮ ਿਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰੋ. ਿਜੱਥੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ. ਜੇ ਸਾਮਾਨ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਗੁੰ ਮ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ.

ਸਕੂਲ

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਉਦੇ� ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ, ਮਾਣ ਅਤੇ
ਪਛਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜ� ਤ� ਬਾਲਟੀ ਜ� ਚੌੜੀ ਕੰ hat◌ੀ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤ�
ਅਪ�ੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਸਨ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹ�. ਵਰਦੀ ਪੀਐਸਡਬਲਯੂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਦੇ
ਕ�ਪਬੈਲਫੀਲਡ ਆletਟਲੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ� singਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਤੇ
ਆਰਡਿਰੰਗ ਵੇਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪੈਕ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਪਲੇਗ�ਾ�ਡ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆਿਡ .ਟੀ

● ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮ�, ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
● ਥ�ਗਸ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਲਈ foot◌ੁਕਵ� ਜੁੱ ਤੇ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ�

ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੰਦ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਜ� ਦੌੜਾਕ ਪਿਹਨ�  ਹੋਏ ਹਨ.
● ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਕੁੱ ਿਤਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ.
● ਬੱਚੇ ਸਾਈਕਲ ਜ� ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਰਾਹ� ਜ਼ਰੂਰ

ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸੜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਿਹਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਬਾਈਕ ਅਤੇ
ਸਕੂਟਰ� ਨੰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਬਾਈਕ ਬੇ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਨਸਮਾਰਟ

ਅਸ� ਇੱਕ ਸਨ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹ�. ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਨਯਮਿਵੱਚ, ਇਕ ਅਤੇ
ਚਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਟੋਪੀ whilਪਿਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜਈ ਖੇਡਣ ਦੇ
ਬਾਹਰਹੋਵੇਗੀ.ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਟੋਪੀ ਨਹ� ਪਾ�ਦੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰ� ਦੇ ਹੇਠ� ਖੇਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ

PSW ਤ� ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.
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ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜ�
ਦੁਰਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਹਾਦਿਸਆਂ ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਬਚਣਾ ਮੁ�ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ� ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਮ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਘੱਟ
ਤ� ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ. ਿਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
ਮ�ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਸਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟ� ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਿਸੰਗ
ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ
ਹਰ ਕੋਿ�� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਕੀਮਤੀ

ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਜ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਜ ਿਖਡੌਣੇ ਨੰੂ ਿਲਆਉਣ ਲਈ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ.

ਅਸਥਮਾ ਪ�ਬੰਧਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦਮੇ ਤ� ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਸਕੂਲ ਉਸਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੈ. ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ
ਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੰੂ medication◌ੁਕਵ�
ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ.

ਸਕੂਲ ਨਰਸ ਿਵਿਜ਼ਟ
ਪ�ੈਪਸ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਰਿਸੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਵਜ਼ਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਿਸਹਤ ਜ�ਚ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ.
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ��ਨਾਵਲੀ ਇੱਕ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਘਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ.
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ਸੰਚਾਰ

ਕੰਪਾਸ

ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ as◌ੰਗ ਵਜ� ਕਰਦੇ ਹ�.

ਅਿਧਆਪਕ ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਲਸ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟ�ੌਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਕੰਪਾਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੰਪਾਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ

ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� �ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਯੋਗਤਾ �ਾਮਲ ਹੈ:

▪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਣ ਜ� ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਸਪ�ਟੀਕਰਨ ਿਦਓ.
▪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ.
▪ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਘੋ�ਣਾਵ�, ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ� ਦੀ ਇੱਕ ਿਨ newsਜ਼ ਫੀਡ 'ਮਾਈ ਿਨ Newsਜ਼' ਵੇਖੋ.

ਲੌਗ ਇਨ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੰੂ 2021 ਦੀ ਿਮਆਦ 4 ਜ� 2022 ਦੇ ਅਰੰਭ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅਰਸੇ ਿਵੱਚ ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਐਪ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ
ਜ� ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਿਡਵਾਈਸ ਤੇ ਮੁਫਤ ਡਾ downloadedਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

SEESAW
ਸੀਸੋ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ
ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ. ਈਿਪੰਗ
ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀਸੌ ਿਵਖੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੁੱ ਖ ਕੜੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸਰੂਮ
ਅਿਧਆਪਕ ਟਰਮ ਵਨ ਿਵੱਚ ਸੀਸੌ ਬਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇਗਾ.

ਇਕੱਠ�

ਹਰੇਕ ਕ�ਪਸਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇਆਯੋਿਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ
ਦੁਪਿਹਰ ਨੰੂ. ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ.

ਿਨSਜ਼ਲੈਟਰਸਨਲਾਈਨ ਿਨ Newsਜ਼ਲੈਟਰ
ਇੱਕ onlineਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਸਾਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮ� ਸੀਸੌ ਅਤੇ ਕੰਪਾਸ ਦੁਆਰਾ

ਹਰੇਕ ਿਮਆਦ ਲਈ ਘਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਨ Newsਜ਼ਲੈਟਰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ.
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ਪਾਠਕ�ਮ ਅਤੇ ਮਾਿਹਰ
ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਤੰਨ ਖੇਤਰ� ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:
● ਪੜ�ਨਾ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ
● ਿਲਖਣਾ
● ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਨ ਦੀਆਂ ਵਰਕ�ਾਪ� ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ, �ੁੱ ਧਤਾ, ਪ�ਵਾਹ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ
ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵ�ੇ� ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਖਾਉਣ 'ਤੇ ਕ�ਦ�ਤ ਹਨ. �ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ
ਿਵਸਤਾਰ.

ਿਲਖਣਾ ਿਬਗ ਰਾਈਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਾਲ ਭਰ ਿਵੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਿਲਖਣ ਲਈ
ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ� ਦੇ ਅਿਧਆਪਨ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖੇ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸ� ਧੁਨੀ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਟਲ ਲਰਨਰਜ਼
ਲਵ ਿਲਟਰੇਸੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹ�.

ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ.

ਗਿਣਤ

ਗਿਣਤ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹਨ:
● ਸੰਿਖਆ ਅਤੇ ਅਲਜਬਰਾ
● ਮਾਪ ਅਤੇ ਿਜਓਮੈਟਰੀ
● ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 0 - 10 ਨੰਬਰ ਿਸੱਖਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਿਹਣ,
ਬਣਾਉਣ, ਿਲਖਣ, ਿਚੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਸੰਿਖਆਵ� ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ.

SEA - ਸੋ�ਲ ਇਮੋ�ਨਲ ਲਰਿਨੰਗ
ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਿਵਿ�ਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ
�ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਿਮਲਵਰਤਣ, ਿਦ�ੜਤਾ, ਿਵ�ਵਾਸ, ਿਦਮਾਗ, ਿਨ�ਜੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਹੈ.

ਿਵਜ਼ਅੁਲ

ਆਰਟਸ ਆਰਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪ�ਿਟੰਗ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟਵਰਕ ਸਮੇਤ ਿਵਜ਼ਅੁਲ ਆਰਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਸਕੂਲ ਿਵੱਚਇੱਕ ਦੋ-ਸਾਲਾਨਾ ਕਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰਨ ਲਈਪ�ਦਰ�ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.

ਕਲਾਵ� ਨੰੂ ਪੇ� ਕਰਨਾ
ਬੱਚੇ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ ਦੇ ਸੰਤੁਿਲਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਿਵਹਾਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਗਾਣੇ, ਸੁਣਨਾ, ਵਜਾਉਣਾ,
ਚਲਣਾਸਮੇਤ, ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ. ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੋ-ਸਾਲਾਨਾ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ.
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ਇਤਾਲਵੀ

ਬੱਚੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਇਤਾਲਵੀ ਸੈ�ਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਇਤਾਲਵੀ ਿਵਚ ਚੰਗੀ-ਜਾਿਣਆ ਕਹਾਣੀਆ ਨੰੂ ਨਮਸਕਾਰ, ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਿਸੱਖ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ. ਸਾਡੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਿਦਵਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਾ�ਦੇ ਹਨ.

ਲਾਇਬ�ੇਰੀ

ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਦਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਇਨ� � ਸੈ�ਨ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਤੰਨ ਇੱਕ ਸਮ� ਿਵੱਚਿਕਤਾਬ�. ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਤ� ਿਕਤਾਬ� ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵੇਲੇ
ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਬੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਿਤਆਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਉਧਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਵ� ਿਕ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਕਤਾਬ� ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ. ਿਕਤਾਬ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਨ� � ਿਰਟਰਨ� ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਟੱਬ ਹੈ.

ਸਰੀਰਕ

ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸਬਕਿਸੱਿਖਆ,ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿਹਰ, ਨਾਚ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤੈਰਾਕੀ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਮਨਾਸਿਟਕ ਦੇ
ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਲੜੀਵਾਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ. ਆਪਣੇ ਮੁ primaryਲੇ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਅਥਲੈਿਟਕਸ, ਅੰਤਰ-ਸਕੂਲ
ਖੇਡ ਖੇਡ�, ਕਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ� ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਿਮਲੇਗਾ.

ਪੀਐਮਪੀ

ਿਦ ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ   ਮੋਟਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਪੀਐਮਪੀ) ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਅੱਖ/ਹੱਥ
ਅਤੇ ਅੱਖ/ਪੈਰ� ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸੰਤੁਲਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਅੱਖ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੁਨਰ� ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪੀਐਮਪੀ ਸੈ�ਨ� ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲ�ਦੇ ਹਨ.

ਸਿਵਿਮੰਗ

ਹਾਈ ਸਟ�ੀਟ: ਪੀ -4 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਾਈਐਮਸੀਏ ਈਿਪੰਗ ਿਵਖੇ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਪਾਠ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ.ਿਵੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਮਆਦ ਚਾਰ.ਿਵੱਚ ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਟਰਮ ਿਤੰਨ.

ਗ�ੀਨਬਰੂਕ: ਪੀ -6 ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਟਰਮ ਿਤੰਨ ਿਵੱਚ ਵਾਈਐਮਸੀਏ ਈਿਪੰਗ ਿਵੱਚ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਪਾਠ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ.
ਿਮਆਦ ਦੋ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ.
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ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਿਵ�ੇ� ਸਮਾਗਮ
ਦੀ ਿਤਆਰੀ100 ਿਦਨ
ਵਾਚਟਾਵਰ ਬੱਚੇਦੀ ਿਮਆਦ 3 ਿਵਚ ਵਤਆਰੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 100 ਿਦਨ ਮਨਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ! ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ�ਨ
ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ� ਇਵ�ਟ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ�ਗੇ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ 100 ਸਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਸ� 100 ਨੰਬਰ ਦੇ
ਆਲੇਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾ�ਦੇ ਹ�.

-ਦੁਆਲੇ

ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਨਾ�ਤਾ ਿਮਆਦ ਚਾਰ ਿਵੱਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕ�ਿਪੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਇੱਕ ਪ�ੈਪ ਨਾ�ਤੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਜਾਮੇ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ�

ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਵ�ੇ� ਨਾ�ਤਾ 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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