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செய்தி

எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளிக்கு முதல்வரின்வரவேற்பு! இந்த அற்புதமான பள்ளியின்
முதல்வராக இருப்பதில் நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன், எங்கள் மிக
விலைமதிப்பற்ற வளமான - எங்கள் குழந்தைகளின் வளர்ச்சியில் நான் உறுதியாக
இருக்கிறேன்.
நான் எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளியின் இரண்டு வளாகங்களையும் சுற்றி
நடக்கும்போது, நான் பார்ப்பதில் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன். மாணவர்கள்
தங்கள் கற்றலில் உற்சாகமாக உள்ளனர், மேலும் தங்களால் முடிந்ததைச்
செய்வதில் ஈடுபாடு மற்றும் உந்துதல். மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கை, திறமை
மற்றும் சிந்தனை, மற்றும் ஒரு சவாலை அனுபவிக்கிறார்கள்.
எங்களுக்கு ஆதரவான மற்றும் நேர்மறையான சமூகம் உள்ளது மற்றும் வலுவான
உறவுகள் மற்றும் கூட்டாண்மைகளை உருவாக்க பாடுபடுகிறோம். எங்கள்
ஊழியர்கள் திறந்தவர்களாகவும், அதிக அர்ப்பணிப்புடனும், ஒவ்வொரு கற்றவரும்
தங்கள் கற்றலில் சவாலாகவும் நிறைவாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்ய எதை
வேண்டுமானாலும் செய்ய தயாராக உள்ளனர். குடும்பங்கள் மற்றும் பரந்த
சமூகத்துடனான எங்கள் தொடர்புகளை நாங்கள் மதிக்கிறோம், மேலும் எங்கள்
சமூகம் அனைவரையும் பள்ளியில் ஈடுபட ஊக்குவிக்கிறோம்.
பள்ளி நோக்கு "ஒரு வித்தியாசத்தை உருவாக்குதல்", மற்றும் பள்ளி மதிப்புகள்
மரியாதை, நேர்மை, விடாமுயற்சி, பின்னடைவு மற்றும் பொறுப்பு. அக்கறை
மற்றும் சவாலான ஒரு கற்றல் சூழலை வழங்குவதே எங்கள் நோக்கம். சமூகத்தின்
மதிப்புமிக்க மற்றும் ஆக்கபூர்வமான உறுப்பினர்களாக ஆக அனைத்து
மாணவர்களுக்கும் தேவையான திறன்கள், அறிவு மற்றும் மனநிலையை நாங்கள்
சித்தப்படுத்துகிறோம். எங்கள் நோக்கம் "எங்கள் மாணவர்களை வாழ்நாள்
முழுவதும் கற்பவர்களாக வளர ஊக்குவித்தல் மற்றும் அதிகாரம் அளித்தல்"
ஆகும்.
எங்கள் பள்ளியை வேறுபடுத்துவது எது?
எங்கள் பள்ளி இரண்டு வளாகங்களைக் கொண்டுள்ளது, இது பெரிய, அழைக்கும்
பள்ளி மைதானங்களைக் கொண்டுள்ளது. முழு குழந்தையையும் வளர்ப்பதில்
நாங்கள் நம்புகிறோம் மற்றும் சமூக மற்றும் உணர்ச்சி நல்வாழ்வில் வலுவான
கவனம் செலுத்துகிறோம். ஒவ்வொரு பள்ளி வளாகத்திலும் ஒரு பள்ளி ஆலோசகர்
இருக்கிறார், ஒரு வலுவான சமூக மற்றும் உணர்ச்சி விழிப்புணர்வு (SEA) திட்டம்
உள்ளது, மேலும் மாணவர்கள் மற்றும் குடும்பங்களை ஆதரிக்க பல வெளிப்புற
நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. பள்ளியில் கூடுதல் மொழி (ஈஏஎல்)
திட்டம் மற்றும் மொழி ஆதரவு திட்டம் உள்ளது, மேலும் எழுத்தறிவு மற்றும் எண்
கணிதத்தில் வாசிப்பு குறுக்கீ டு மற்றும் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி தகவல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பத்தில்
(ஐசிடி) அதிக கவனம் செலுத்துகிறது, அங்கு ஐபாட்கள், மடிக்கணினிகள் மற்றும்
குரோம் புக்ஸ் ஆகியவை எங்கள் மாணவர்களின் கற்றலில் அனைத்து ஆண்டு
நிலைகளிலும் பயனுள்ள கருவிகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எங்களிடம்
மிகவும் திறமையான பணியாளர்கள் உள்ளனர், அவர்கள் ஐ.சி.டி. நாங்கள் 21வது
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நூற்றாண்டு கற்றலை வழங்குகிறோம், அங்கு எங்கள் மாணவர்கள் முக்கியமான
மற்றும் ஆக்கபூர்வமான சிந்தனையாளர்கள், ஒத்துழைப்பு மற்றும் சிக்கல்
தீர்வாளர்கள்.
ஹை ஸ்ட்ரீட் பற்றிய அனைத்து பதிவு விசாரணைகளுக்கும் (03) 9401-1389
அல்லது எங்கள் கிரீன் ப்ரூக் வளாகத்தைப் பற்றிய ஏதேனும் விசாரணைகள்
இருந்தால் எங்களை அழைக்கலாம் (03) 9401-3256.
எங்கள் பள்ளிக்கு உங்களை வரவேற்க காத்திருக்கிறேன்.
பார்பரா மெக்கன்சி,முதல்வர்
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மழலையர் பள்ளி-2021
இருந்துமாற்றம்
TERM ஐ 4 2021போது
● தனியார் ஆசிரியர்கள்காலபிற்பகுதியில் போது குழந்தைகள் சந்திக்க
ஆரம்பக் கல்வி தொடர்பு நான்குகொள்வோம்.
● அனைத்து பெற்றோர்களும் தங்கள் குழந்தைகளை சீக்கிரம் சேர்க்குமாறு
நாங்கள் ஊக்குவிக்கிறோம் திட்டமிடல் மற்றும் பணியாளர்
காரணங்களுக்காக, சேர்க்கைகள் எந்த நேரத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
● ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்துசெய்வார்கள் வேலை உள்ளூர் மழலையர் பள்ளி
எதிர்கால மாணவர்கள் பள்ளியில் ஈடுபட மற்றும் பள்ளி சூழல் தெரிந்திருக்க
அனுமதிக்க.
● ஒவ்வொரு மாணவரின் தனிப்பட்ட தேவைகளையும் ஆசிரியர்கள்
விவாதிப்பார்கள். நீங்கள் உங்கள் குழந்தையை வைக்க விரும்பும் குறிப்பிட்ட
நண்பர்களைக் கோரக்கூடிய ஒரு ஆவணத்தைப் பெறுவர்கள்.
ீ

கோவிட் 19 கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, ஒரு சாதாரண பள்ளி மாறுதல் திட்டம்
நடைபெறாமல் போகலாம். இது நடந்தால்கல்வியறிவு மற்றும் கைவினை சார்ந்த
செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கிய மாற்று நிலை அமர்வுகளை ஆயத்த ஆசிரியர்கள்
திட்டமிடுவார்கள் குழந்தைகளுக்கான , 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் எப்பிங்
தொடக்கப் பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்ட.
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2022பள்ளிக்குத் தொடங்குங்கள்
ஜனவரி 28 வெள்ளிக்கிழமை
திங்கள் 31ஆம் ஜனவரி

பிப்ரவரி மாதத்தில் அனைத்து
புதன்கிழமைகளும்

மார்ச் மாதத்தில் இருந்து

ஆசிரியர்களின் முதல் நாள் மற்றும்
ஒரு மாணவர் இலவச நாள்
இரவு 9:00 மணிக்குஅனைத்து பி 6
குழந்தைகள் துவங்கிபள்ளி.
இந்த நாளில் தொடங்குகிறது.
மாணவர்கள் குடியேற அனுமதிக்க
காலங்கள் தடுமாறும்.
தனிப்பட்ட நேர்காணல்களில்
ஈடுபட்டுள்ளன - 1: 1 எண் மற்றும்
எழுத்தறிவு மதிப்பீடுகள்.
நான்நேர்காணல் நேரங்கள் அஞ்சல்
மூலம் குடும்பங்களுக்கு
அனுப்பப்படும்.
ஆயத்த குழந்தைகள் முழு நேரமாக
பள்ளியில் (திங்கள் முதல் வெள்ளி
வரை) வருகிறார்கள்.

2022 கால தேதிகள்
TERM 1
TERM ஐ 2
காலம் 3
TERM ஐ 4

திங்கள் 31ஸ்டம்ப் ஜனவரி வெள்ளிக்கிழமை முதல் 8
(மாணவர்கள்)வது ஏப்ரல்
செவ்வாய்க்கிழமை 26 ஏப்ரல் வெள்ளிக்கிழமை
24வது ஜூன்
திங்கள் 11வது ஜூலைவெள்ளிக்கிழமை 16வது
செப்டம்பர்
திங்கள்3வது செவ்வாய்க்கிழமை 20 அக்டோபர்வது
டிசம்பர்

டெய்லி பள்ளி கால அட்டவணை
8.45

8.45 இருந்து பள்ளியில் சேரும்இருக்கிறேன்.இந்த நேரத்தில் ஆசிரியர்கள்
யார்டு பணியில் உள்ளனர்.
காலை 8.50வகுப்பறைகளில் உள்ள ஆசிரியர்கள் முதல்மாணவர்கள்
வகுப்பறைக்குள் நுழைந்து தயாராக இருக்க வேண்டும்.

காலை 9.00

முதல் கற்றல் அமர்வு

10.00

இரண்டாம் கற்றல் அமர்வு
ஆரோக்கியமான (மூளை உணவு) சிற்றுண்டி 10.00

10.50

ஒதுக்கீ ட்டு உண்ணுதல் நேரம்

11.00

ஒதுக்கீ ட்டு Playtime

11.30

மூன்றாம் கற்றல் அமர்வு

12.30

நான்காம் கற்றல் அமர்வு

1.20

மதிய உணவு உண்ணுதல் நேரம்
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1.30

மதிய உணவு Playtime

2.30

இறுதி கற்றல் அமர்வு

3.30

பணி நீக்கம்

பள்ளிக்கானதயாரிப்பு

பள்ளி தொடங்கிஆகும் ஒரு குழந்தையின் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதமான
மைல்கல் - கொண்டாட்டத்திற்கான ஒரு காரணம். ஒவ்வொரு குழந்தையும்
முழுமையாக வளர மற்றும் வளரக்கூடிய ஒரு நிலையான மற்றும் அக்கறையுள்ள
சூழலை வழங்குவதற்கு வடு
ீ மற்றும் பள்ளிக்கு இடையே நெருங்கிய
கூட்டாண்மை உள்ளது.
பள்ளியைத் தொடங்குவது, நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் மற்றும் உங்கள்
குழந்தைக்கு நீங்கள் உதவக்கூடிய வழிகள், குறிப்பாக முதல் சில வாரங்களில் சில
பயனுள்ள தகவல்கள் கீ ழே உள்ளன.
● பள்ளி தொடங்குவது பற்றி உங்கள் குழந்தையுடன் நேர்மறையாக பேசுங்கள்.
புதிய நண்பர்களைச் சந்திப்பது, விளையாடுவது, பாடுவது மற்றும்
பொருட்களை உருவாக்குவது பற்றி பேசுங்கள்.
● குழந்தைக்குப் புரியும் வகையில் பள்ளி நாள் எவ்வளவு நேரம் இருக்கும்
என்பதைப் பற்றி பேசுங்கள். 'இது கனிடராக இருக்கும், ஆனால் அதற்குப்
பிறகு நீங்கள் உங்கள் மதிய உணவை சாப்பிடுவர்கள்,
ீ
சில கதைகள்
இருக்கலாம், பிறகு நான் வந்து உங்களை அழைத்துச் செல்வேன்'.
● உங்கள் குழந்தையை பள்ளி வாழ்க்கைக்கு அனுசரித்துச் செல்ல இது
முக்கியம் என்பதால் ஒரு வலுவான வழக்கத்தை நிறுவுங்கள். உங்கள்
பிள்ளைக்கு என்ன எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்று தெரியும்படி சீராக இருக்க
முயற்சி செய்யுங்கள்.
● உங்கள் குழந்தையை பள்ளி சீருடை அணிந்து கழற்றி, பள்ளிப் பையை பேக்
செய்ய பயிற்சி செய்யுங்கள்.
● கைகளை கழுவுதல் மற்றும் சிறுவர்களுக்கான சிறுநீர் கழித்தல் உள்ளிட்ட
கழிப்பறை நடைமுறைகள் பற்றி பேசுங்கள். நான்எப்படிகழிப்பறை
கதவுகளைத் திறப்பது மற்றும் திறப்பது.
● உங்கள் குழந்தையுடன் நீங்கள் பார்க்கும் மற்றும் என்ன செய்கிறீர்கள்
என்பதைப் பற்றி பேசுங்கள். எந்த மொழியிலும் மக்களை பெயரிட்டு
பாடல்கள் மற்றும் நர்சரி ரைம்களைப் பாட அவர்களை ஊக்குவிக்கவும்!
● படிக்கவும் ஒவ்வொரு இரவும் உங்கள் குழந்தையுடன், கதாபாத்திரங்கள்
மற்றும் நிகழ்வுகளைப் பற்றி விவாதிக்கவும். வலுவான வாசகர்களை
உருவாக்க ஒரு இரவில் குறைந்தது 15 நிமிடங்கள் படிப்பது முக்கியம்.
● உங்கள் குழந்தைக்கு சொந்தமாக பள்ளிப் பையை எடுத்துச் செல்வது, பையை
கொக்கின் மீ து வைப்பது மற்றும் மதிய உணவுப் பெட்டியைத் திறப்பது
போன்ற விஷயங்களைச் செய்ய ஊக்குவிக்கவும். சுதந்திரம் என்பது
அனைத்து குழந்தைகளின் வளர்ச்சிக்கும் இன்றியமையாத திறமை.
● பிக்-அப் நேரத்தில் உங்களை எங்கே சந்திப்பது என்று உங்கள் பிள்ளைக்குத்
தெரியும் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.உங்கள் பிள்ளைக்குத்
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தெரியப்படுத்துங்கள் எப்போதும்காத்திருக்கவும் நீங்கள் அழைத்துச்
சென்றால்ஆசிரியருடன் வகுப்பறையில்மற்றும் ஒரு அந்நியருடன்
பள்ளியை விட்டு வெளியேறாமல் அவர்களுடன் விவாதிக்கவும். கவலையை
குறைக்க சரியான நேரத்தில் இருப்பது முக்கியம்.
● உங்கள் குழந்தைக்கு நல்ல தூக்கம் இருப்பதை உறுதி செய்யவும். சோர்வாக
இருக்கும் குழந்தை திறம்பட கற்றுக்கொள்ள முடியாது. பல தயாரிப்பு
மாணவர்கள் இரவு 7:00 மணிக்கு படுக்கைக்குச் செல்கிறார்கள், ஆனால்
ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தூக்கத்தின் தேவை மாறுபடும்.
மேம்பாடு
உணர்ச்சிபள்ளியில், குழந்தைகள் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் தங்கள் உணர்வுகளை
சமாளிக்க வேண்டும். உங்கள் பிள்ளைகள் எப்படி உணர்கிறார்கள் மற்றும்
அவர்களின் உணர்வுகளை எப்படி சமாளிக்கலாம் என்பதைப் பற்றி பேசுவது
முக்கியம். அவர்களின் கேள்விகளையும் கவலைகளையும் கேட்டு அவர்களுக்கு
நேர்மையாக பதிலளிக்க நேரம் ஒதுக்குங்கள். உங்கள் பிள்ளைக்கு அக்கறை
இருந்தால் ஆசிரியரிடம் பேச ஊக்குவிக்கவும். நாம்வகையில் ஏதேனும்
பிரச்சனைகளை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் உதவக்கூடிய. உங்கள் பிள்ளை
எப்படி குடியேறுகிறார் என்பது பற்றி உங்களுக்கு ஏதேனும் கவலை இருந்தால்,
தயவுசெய்து உங்கள் குழந்தையின் வகுப்பறை ஆசிரியரிடம் பேச தயங்கவும்.
பிரித்தல்
உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் அவரை/அவளை பள்ளியில் விட்டுவிடுவர்கள்
ீ
என்று
தெரியப்படுத்துங்கள், ஆனால் பின்னர் நீங்கள் அவற்றை சேகரிக்க திரும்புவர்கள்.
ீ
பள்ளி விட்டுச் செல்லும் நேரத்தில் குழந்தைகள் கவலையாக அல்லது
வருத்தப்படுவது இயல்பானது மற்றும் குழந்தைகள் பொதுவாக இடைநிறுத்தப்பட்ட
பிறகு விரைவாக குடியேறுகிறார்கள்.
சுதந்திரத்திற்கான
பள்ளி நாம் சுதந்திரம் மற்றும் பொறுப்பு உருவாக்க எங்கள் மாணவர்கள்
ஊக்குவிக்கிறோம்.
வட்டில்
ீ
நீங்கள் உங்கள் குழந்தையை ஊக்குவிக்கலாம்:
● வெளிப்புற ஆடைகளை அவர்களே எடுத்துக்கொள்ளவும், ஜிப் மற்றும்
பொத்தான்களை நிர்வகிக்கவும், மற்றும் இந்த பொருட்களை வைத்து
● ஷூலேஸை கட்டவும் - இதற்கு விடாமுயற்சியுடன்
● கழிப்பறைக்கு சுயாதீனமாக செல்ல வேண்டும், பயன்படுத்திய பின் கழுவவும்
பின்னர் கைகளை கழுவவும் மற்றும்ஆடைசரிசெய்ய
● இருமல் அல்லது தும்மல் போது / தங்கள் வாய் மற்றும் மூக்கு உள்ளடக்கிய
முக்கியத்துவம் துடைக்க தங்கள் மூக்கு ஊதி, மற்றும் தெரிந்து
கொள்ளபயன்படுத்த திசுக்கள்
● பேக் விட்டு பொம்மைகள்,அழகாகபயன் படுத்திய பிறகு புத்தகங்கள் மற்றும்
பொருட்கள்
● உடைமைகளை, ஆடை, மதிய பெட்டிகள் போன்றவை தங்கள் சொந்த பெயர்
அங்கீ கரிக்க.

விக்டோரியன் மாடர்னில்

கூட்டெழுத்து முறையை அல்லது

மூலதன கடிதங்கள் அவற்றின் முழு பெயர்தெரியும்
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● திறந்த ஒரு குழப்பம்செய்யும் இல்லாமல் இந்த தான் உணவை பெட்டியை
மூடி
● விஷயங்களைப் பகிர்வது (இல்லை உணவு)சாப்பிட,திருப்பங்களை எடுத்து
ஒத்துழைக்க மற்றவர்களுடன் t)என்பது(அவரது
மற்றவர்கள் இதில் கட்டளைகள் மற்றும் கதைகளைக் கேட்டு அடங்கும்
● தெரிந்தகண்காணிக்கப்படும் பள்ளி கடக்கும்எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும்
என்பதை
● பிடியைகத்தரிக்கோலால் சரியாக ஒரு பென்சில் மற்றும் வெட்டு
● போன்ற அட்டவணை அமைக்க, தீர்வு தகடுகள், பெஞ்சுகள் துடைப்பது
வட்டில்
ீ
முழு சிறிய பணிகளை
● தங்களை விருப்பத் தேர்வானது செய்ய
● அவர்கள் உறுதி பற்றியஇல்லை விஷயங்களை
● போகும் ஒரு பணி முடிவடையும் வரைமுயற்சி.
நம்பிக்கை
நம்பிக்கை குழந்தைகள் நெகிழ்வான மற்றும் புதிய சூழ்நிலைகளை சமாளிக்க.
தவறுகளை செய்வது கற்றலின் முக்கியமான பகுதியாகும்.உங்கள் குழந்தை
பாராட்டும் மணிபோயிருக்கிறது ஒரு கிராம்ஓ காட்டுங்கள் அவர்களுக்குக்
முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு மட்டுமல்லாமல், அவர்களின் முயற்சிகளை நீங்கள்
மதிக்கிறீர்கள் என்பதை. உங்கள் பிள்ளை பள்ளியில் என்ன செய்கிறார் என்பதில்
ஆர்வம் காட்டுங்கள். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, பள்ளியைப் பற்றி
நேர்மறையாகப் பேசுங்கள் மற்றும் இங்கே என்ன நடக்கிறது என்பதை மதிக்கவும்.
எல்லா குழந்தைகளும் ஒரே நேரத்தில் அவர்களின் கற்றல் மற்றும் வளர்ச்சியின்
ஒரே கட்டத்தில் இல்லை என்பதை நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம். முக்கிய
விஷயம் என்னவென்றால், குழந்தைகளில் கற்றுக்கொள்ள விருப்பம், அவர்களின்
வேலையில் பெருமை மற்றும் மற்றவர்களின் மதிப்பைப் போற்றுவது.
பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தையின் கற்றலை மற்ற குழந்தைகளுடன் ஒப்பிட்டுப்
பார்க்காமல் இருப்பது மிகவும் அவசியம், ஏனெனில் இதுஎதிர்மறையான
தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அவர்களின் சுயமரியாதையில்.
சமூக திறன்கள்
பள்ளியில், மற்றவர்களைக் கேட்பது, பகிர்வது, திருப்பங்களை மேற்கொள்வது
மற்றும் அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றுவது ஆகியவை கற்றலின் முக்கிய
அம்சங்களாகும். இந்த திறன்களை வளர்ப்பதை நீங்கள் ஆதரிக்கக்கூடிய வழிகள்:
● நான்ஏற்கனவே ஒரு உரையாடலில் இருக்கிறேன், உங்கள் குழந்தை
உங்களுடன் பேச விரும்புகிறது, காத்திருக்க வேண்டியது கண்ணியமானது
என்பதை
● மற்றும்நினைவில் கொள்ளுங்கள்உங்கள் குழந்தைக்கு உடமைகளை பகிர்ந்து
கொள்ளவும் ஊக்குவிக்கவும்உடன்பிறப்புகள் மற்றும் நண்பர்கள்
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● ஒருனுமதி உங்கள் குழந்தை வெளியே குடும்பத்துடன்
தொடர்ந்துஅறியப்பட்ட
பெரியவர்கள்தெரியப்படுத்தவும்உரையாடல்கள்வேண்டும்
● எல்மற்றும் உங்கள் குழந்தை அவன் / அவள் எப்போதும்அவன் / அவள்
சொந்த வழியில்பெற முடியாது என்று
● ஒருஉங்கள் குழந்தை அவரை மகிழ்விக்க னுமதி / தன்னை - எப்போதும்
வழங்க முடியாதுபரிந்துரைகள் அல்லது பொம்மைகள்.

TOILETING விபத்துக்கள்
எஸ்குழந்தைகள் பள்ளி வழக்கமான பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் பள்ளி
கழிவறைகள் பயன்படுத்தி கொள்வது மேலும் அவை விபத்துக்கள்
toiletingometimes நடக்கும். சுகாதார விதிமுறைகள் காரணமாக, கழிப்பறை
விபத்துகள் ஏற்பட்டால், உள்ளாடைகள் மற்றும் சாக்ஸ் மாற்றங்களை
பள்ளியில் 'கடன்' கொடுக்க முடியாது. தேவைப்பட்டால் உபயோகிப்பதற்காக
உங்கள் குழந்தையின் பள்ளிப் பையை சாக்ஸ், உள்ளாடைகள் மற்றும்
பேன்ட்ஸின் சுத்தமான மாற்றத்துடன் பிளாஸ்டிக் பையில் பேக்
செய்யுங்கள்.
பெயரிடல் உடமைகளை
எப்போதாவது உடமைகளைஇழக்கப்படும் அல்லதுகுறிப்பாக பள்ளி முதல்
சில வாரங்களில்தொலைந்தது முடியும்.தயவுசெய்து உங்கள் குழந்தையின்
உடமைகள் அனைத்தையும் அவற்றின் முழு பெயருடன் தெளிவாக
லேபிளிடுங்கள் மற்றும் காணாமல் போன பொருட்களை கண்டுபிடிக்க
உதவும் வகையில் இந்த லேபிள் இருக்கும் இடத்தை உங்கள் குழந்தைக்கு
காட்டுங்கள். ஆடைப் பொருட்களில் உள்ள எழுத்துக்களைத் தவறாமல்
கழுவுவதால், பெற்றோர்கள் எப்போதாவது பொருட்களின் பெயர்களைச்
சரிபார்க்கச் சொல்கிறோம்.

ஆரோக்கியமான Lunchbox
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மணிக்கு Epping பிரைமரி பள்ளி, நாங்கள் பள்ளிக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு
ஆரோக்கியமான மதிய கொண்டு சாத்தியமான இடங்களில், நிர்வாணமாக உணவு
தேர்வு மாணவர்கள் ஊக்குவிக்கிறோம். நிர்வாண உணவுகள் புதிய பழங்கள்,
காய்கறிகள் மற்றும் ஆரோக்கியமான சாண்ட்விச்கள் போன்ற பேக்கேஜிங்
இல்லாத உணவுகள். வகுப்பறைக்குள் பயன்படுத்த தண்ண ீர் பாட்டிலை பள்ளிக்கு
கொண்டு வர குழந்தைகளும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். வெளியே உள்ள
நீரூற்றுகளைப் பயன்படுத்தி இவற்றை மீ ண்டும் நிரப்பலாம்.
எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளியும் குழந்தைகளுக்கு தினசரி மூளை உணவு
இடைவெளிகளை திட்டமிட்டு, குறிப்பிட்ட வகுப்பு நேரங்களில் மூளைக்கு
ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணலாம், ஆற்றல் அளவை பராமரிக்கவும். மூளை
உணவு மாணவர்களுக்கு நள்ளிரவு ஆற்றல் வெடிப்பை வழங்குகிறது, இது
மாணவர்களுக்கு கற்றுக்கொள்ள அதிக ஆற்றலை அளிக்கிறது மற்றும்
ஆரோக்கியமான உணவைச் சுற்றி வாழ்நாள் முழுவதும் திறன்களை
வழங்குகிறது. மூளை உணவுகள் பொதுவாக பதப்படுத்தப்படாதவை
மற்றும்உணவுகளால் விரைவாகவிட மெதுவாக குளுக்கோஸை வெளியிடுவதை
உறுதி செய்கிறது அதிக சர்க்கரை/கொழுப்பு நிறைந்தவழங்கப்படுவதை.

தயவுசெய்து உங்கள் குழந்தைக்கு தினசரி 'நிர்வாண' மூளை உணவான பழம்
அல்லது காய்கறி போன்றவற்றை வழங்கவும். மூளை உணவு தினமும்
காலை 10 மணிக்கு நடக்கிறது.
சிற்றுண்டி ஏற்பாடுகளுக்கு
மாணவர்கள்தங்கள்சாப்பிட. சிற்றுண்டி 10:50 am-11.00am இருந்து ஆசிரியர்
மேற்பார்வையின் கீ ழ் பெரும்பாலான குழந்தைகள் இந்த நேரத்தில் பசியுடன்
இருக்கிறார்கள் மற்றும் ஒரு சிறிய சிற்றுண்டியை அனுபவிக்கிறார்கள், எ.கா.
சுல்தானா, சீஸ் ஸ்டிக், பழம் துண்டு, முதலியன உங்கள் குழந்தைக்குஉள்ள
வித்தியாசத்தை புரிந்து கொள்ள, சிற்றுண்டிக்கும் மதிய உணவிற்கும்
அவற்றைபோர்த்தி தனித்தனியாகஉங்கள் குழந்தையுடன் விவாதிக்கவும். இன்னும்
சிறந்தது, உங்கள் குழந்தை சிற்றுண்டி மற்றும் மதிய உணவை பேக் செய்ய
உதவுங்கள்!
மதிய உணவு ஏற்பாடுகளுக்கு
அனைத்து குழந்தைகள் 1:20 pm-1.30pm இருந்து தங்கள் வகுப்பறையில் தங்கள்
மதிய உணவுகள் சாப்பிட வேண்டும். முதல் நாள் தொடங்கி, உங்கள் குழந்தை
பள்ளிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிய உணவை தினமும் கொண்டு வருவதை உறுதி
செய்ய வேண்டும்.
மதியகேண்டீன்
உணவு ஆர்டர்கள் பள்ளியில்இல்லையென்றாலும்,
உள்ளூர்மூலம் மதிய உணவு ஆர்டர்களை வழங்குகிறோம்
கடை. இணைக்கப்பட்ட மதிய உணவு ஆர்டர் மெனுவைப்
பார்க்கவும். உங்கள் குழந்தை மதிய உணவு ஆர்டருடன்
அனுப்புவதற்கு முன்பு உங்கள் பள்ளிப் பழக்கத்திற்குப் பழகும்
வரை காத்திருக்குமாறு நாங்கள் ஊக்குவிக்கிறோம்.
ஆசிரியர்கள் உங்கள் குழந்தையுடன் மதிய உணவு ஆர்டர்
செய்வார்கள். தயவுசெய்து உங்கள் குழந்தையின் பெயர்,என்பதை
உறுதிப்படுத்தவும் வகுப்பு மற்றும் அறை எண் அவர்களின் மதிய உணவு ஆர்டரில்
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தெளிவாக பெயரிடப்பட்டுள்ளதா. மதிய உணவு ஆர்டர்கள் ஒவ்வொரு நாளும்
ஹை ஸ்ட்ரீட் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் க்ரீன்ப்ரூக்கில் கிடைக்கும்.
எங்கள் பள்ளியை சுத்தமாகவும் நேர்த்தியாகவும் வைத்திருக்க, மாணவர்கள்
தங்கள் உணவை வெளியில் சாப்பிட முடியாது.
மதியபற்றி நினைவில் கொள்ள மற்ற புள்ளிகள்
● உணவைப்உங்கள் குழந்தையின் மதிய உணவு தெளிவாக பெயரிடப்பட்ட
மதிய உணவு பெட்டியில் இருக்க வேண்டும்.
● பானங்கள் தெளிவாக பெயரிடப்பட்ட உடைக்க முடியாத கொள்கலனில்
இருக்க வேண்டும் (சுவையான பானங்கள் அல்லது பழச்சாறுகள் இல்லை,
தண்ண ீர் மட்டுமே).
● தயவுசெய்து உங்கள் குழந்தைக்கு அதிகமாக உணவு கொடுக்காதீர்கள்.
● தெளிவான மடக்கு/பிளாஸ்டிக் படலம் சிறு குழந்தைகளை திரும்பப்
பெறுவது பெரும்பாலும் கடினம். தேர்வு செய்யவும் முடிந்தவரை நிர்வாண
உணவு மற்றும் கொள்கலன்களைத்.
● பள்ளியைத் தொடங்குவதற்கு முன் வட்டில்
ீ
விளக்குங்கள் மற்றும் பயிற்சி
செய்யுங்கள், சாப்பிடுவதற்கான ஒரு வரிசை, எ.கா., சாண்ட்விச்களுடன்
தொடங்கவும், பின்னர் பழம், அதைத் தொடர்ந்து ஏதேனும் சிறப்பு
விருந்துகள்.

அனாபிலாக்ஸிஸ் அனாபிலாக்ஸிஸ்
என்பது கடுமையான விளைவுகளைக் கொண்ட ஒரு மருத்துவ நிலை. பள்ளி
நாம் ஒரு கடுமையான, வாழ்க்கை வரும் குழந்தைகள் ஒரு சிறிய
எண்ணிக்கையிலான-கொட்டைகள் மற்றும் முட்டைகள் அச்சுறுத்தி
ஒவ்வாமைவேண்டும்.இது உங்கள் குழந்தையின் வகுப்பை நேரடியாகப்
பாதிக்காது என்றாலும், பள்ளியில் உணவைப் பகிர்ந்து கொள்ளாததன்
அவசியத்தை உங்கள் குழந்தையுடன் விவாதிக்கும்படி நாங்கள்
கேட்கிறோம். அனாபிலாக்ஸிஸ் ஆபத்து காரணமாக, குழந்தைகளின்
பிறந்தநாளுக்காக கேக் போன்ற உணவைப் பகிர்வதையும் நாங்கள்
ஊக்குவிக்கவில்லை. உங்கள் குழந்தையின் பிறந்தநாளுக்கு ஏதாவது
விசேஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினால், தயவுசெய்து உங்கள்
குழந்தையின் ஆசிரியரிடம் மாற்று வழிகளைப் பற்றி
விவாதிக்கவும். உங்கள் பிள்ளை அனாபிலாக்ஸிஸ்
நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், உங்கள்
குழந்தைக்கு அனாபிலாக்ஸிஸ் பாதுகாப்புத் திட்டம்
மற்றும் எபிபெனின் நகலை பள்ளிக்கு வழங்கவும்.
தயவுசெய்து கவனிக்கவும்: கோவிட் -19
கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, 2021-2022 இல் எந்த
வகையிலும் உணவுப் பகிர்வு சாத்தியமில்லை.
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பள்ளியில் முதல் நாள்

பள்ளியில் உங்கள் குழந்தையின் முதல் நாள் மகிழ்ச்சியாகவும் நிதானமாகவும்
இருப்பதை உறுதி செய்ய நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய சில எளிய வழிமுறைகள்
உள்ளன.
● தயாராக இருங்கள் மற்றும் எல்லாவற்றையும் தயார் செய்யுங்கள். ஆடை
அணிவது, பையை பேக் செய்வது, சிற்றுண்டி மற்றும் மதிய உணவை
அடையாளம் காண்பது மற்றும் பள்ளி தொடங்குவதற்கு முன் மதிய உணவு
பெட்டிகள் மற்றும் தண்ண ீர் பாட்டில்களைத் திறப்பது போன்ற பயிற்சிகளை
மேற்கொள்ளுங்கள்.
● தினசரி வழக்கத்தின் மூலம் பேசுங்கள் (பக்கம் 4 இல் தினசரி பள்ளி கால
அட்டவணையைப் பார்க்கவும்) மற்றும் உங்கள் பிள்ளை இந்த நேரத்தில்
என்ன செய்யலாம் என்று வரையவும்.
● பங்கு வகிப்பது "என்ன?" சூழ்நிலைகள். விளையாட்டு நேரத்தில் நண்பரை
கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டால் என்ன செய்வது? உங்கள் மதிய உணவு
பெட்டியை திறக்க முடியாவிட்டால் என்ன செய்வது? நீங்கள் கழிப்பறைக்கு
செல்ல வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வது? நீங்கள் உடல்நிலை
சரியில்லாமல் இருந்தால் என்ன செய்வது?
பள்ளியின் முதல் நாளில், பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுடன் வகுப்பறைக்கு
வர வரவேற்கப்படுகிறார்கள் (கோவிட் கட்டுப்பாடுகள் நிலுவையில் உள்ளன).
உங்கள் பிள்ளை தனது பையை அவிழ்த்து ஒரு செயலில் ஈடுபட்டவுடன்,
'குட்பை'களுக்கான நேரம் வரும். உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்தைக்கும் ஒரு நல்ல
விஷயம் விரைவான, நேர்மறையான விடைபெறுதல். நீண்ட விடைபெறுதல்
பெரும்பாலும் தேவையற்ற கண்ண ீரில் முடிவடைகிறது மற்றும் குழந்தைகளை
வருத்தப்படுத்துகிறது. வகுப்பறை ஆசிரியர் மற்றும் துணை ஊழியர்கள் எந்த
பிரிப்பு பிரச்சனைகளுக்கும் உதவுவார்கள்.
தயவுசெய்து கவனிக்கவும்: கோவிட் -19 கட்டுப்பாடுகளின் காரணமாக, இது
2022சாத்தியமில்லை. முதல்
இல்நாளில் உங்கள் பிள்ளை கொண்டு வர வேண்டும்:
● பள்ளி தொப்பி (பெயரிடப்பட்டு பள்ளியில் வைக்கப்பட்டது)
● பள்ளி பை (ஆடை மாற்றத்துடன்)
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● பள்ளி சிற்றுண்டி, மதிய உணவு மற்றும் தண்ண ீர் குடுவை.
வெளியில் இருக்கும் குழந்தைகள் எப்போதும் பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதி
செய்வதற்காக பள்ளி தொப்பிகள் பள்ளியில் வைக்கப்படும். எங்கள் பள்ளியின் சன்
ஸ்மார்ட் கொள்கையின்படி, குழந்தைகள் செப்டம்பர் முதல் ஏப்ரல் வரை
தொப்பிகளை அணிய வேண்டும். தயவுசெய்து மேலே உள்ள அனைத்து
பொருட்களையும் உங்கள் குழந்தையின் முதல் பெயர் மற்றும் கடைசி பெயர்,
அத்துடன் அனைத்து ஆடை, காலணிகள், மதிய உணவு பெட்டிகள், இமைகள்,
பானம் கொள்கலன்கள் போன்றவற்றை லேபிளிடுங்கள்.
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பள்ளிக்கூடத்தில் முதல் வாரங்கள்

குட்பைநிறுவுங்கள்
வருகை நடைமுறைகளை- வாழ்த்து ஆசிரியர், குழந்தைகள் தங்கள் சொந்த
உடைமைகளைஅனுமதித்தல்
சொல்லும்விட்டுச் செல்ல, முதலியன நீங்கள் திரும்பி வரும்போது உங்கள்
குழந்தைக்கு சொல்லுங்கள். "நான் உங்களை அழைத்துச் செல்ல வட்டு
ீ
நேரத்திற்கு
வருவேன்." விடைபெற்று, ஒரு முத்தம், கட்டிப்பிடித்தல் அல்லது அலை கொண்டு,
பிறகு கிளம்பவும். உறுதியாகவும் அன்பாகவும் இருங்கள்!
நீங்கள் திரும்பும்போது
ஒரு கணிக்கக்கூடிய பிக்-அப் அட்டவணையை பராமரிக்கவும். உங்கள்
குழந்தையை "நீங்கள் என்னை இழந்தீர்களா?" என்று கேட்பதைத் தவிர்க்க முயற்சி
செய்யுங்கள். அல்லது "நான் உன்னை இழந்தேன்", குறிப்பாக தற்காலிக
குழந்தைகளுக்கு. உங்கள் பிள்ளையின் உற்சாகத்தை மற்றும் அவர்களின் பள்ளி
அனுபவங்களை நேர்மறையாக மீ ண்டும் சொல்லுங்கள். ஆசிரியர் மற்றும் வகுப்பு
தோழர்களுடன் விடைபெறும் நடைமுறைகளை நிறுவவும். "நாளை காலை
சந்திப்போம்" - பிறகு உங்கள் குழந்தையுடன் புறப்படுங்கள்.
நீக்கம் - GOING இல்லம்
அனைத்து பெற்றோர்கள் வெளியே கட்டிடம் காத்திருக்க கேட்கப்படுகின்றனர்.
ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொரு வகுப்பையும் நாள் முடிவில் பெற்றோரை சந்திக்க
வெளியில் அழைத்து வருவார்கள், அவர்கள் சேகரிக்கப்படும் வரை உங்கள்
குழந்தையுடன் எப்போதும் காத்திருப்பார்கள்.
தயவுசெய்து கவனிக்கவும்: இந்த நடைமுறைகள் COVID-19 கட்டுப்பாடுகளைப்
பொறுத்தது.
நண்பர்களை உருவாக்குதல்
"இன்று நீங்கள் யாருடன் விளையாடின ீர்கள்?" என்று தொடர்ந்து கேட்டு உங்கள்
குழந்தையின் கவலையை அதிகரிக்காமல் இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.
நேர்மறையானவற்றில் கவனம் செலுத்துங்கள், பள்ளியில் "நடப்பது" பற்றிய
தகவலை உங்கள் குழந்தை தானாக முன்வரும் வரை காத்திருங்கள் - புதிய
சூழ்நிலையை மதிப்பிடுவதற்கு குழந்தைகளுக்கு நேரம் கொடுங்கள். குழந்தைகள்
பொதுவாக 12 வயது வரை "வாழ்நாள் முழுவதும்" நண்பர்களை
உருவாக்குவதில்லை. அதற்கு பதிலாக, அவர்கள் வெவ்வேறு நேரங்களில்
வெவ்வேறு நண்பர்களின் குழுக்களுடன் விளையாடுகிறார்கள். வேலையைப் பற்றி
கேளுங்கள், அந்த நாளின் சுவாரஸ்யமானது என்ன, அல்லது அன்றைய கதை
நன்றாக இருந்தால். நட்பு பற்றிய தகவல்களுக்காக காத்திருங்கள். உங்கள்
குழந்தை நண்பர்களை உருவாக்கத் தயாராக இருக்கும்போது, நீங்கள் முதலில்
தெரிந்து கொள்வர்கள்.
ீ
வளரும் குழந்தை
பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை பிரிந்து செல்ல தயங்கினால் அது எவ்வளவு மன
அழுத்தமாக இருக்கும் என்பதை நாம் அறிவோம்; இருப்பினும், பெற்றோர் சென்ற
பிறகு குழந்தைகள் எப்போதுமே செயல்பாடுகளில் குடியேறுகிறார்கள். பள்ளிக்குச்
செல்வது வளரும் செயல்முறையின் ஒரு பகுதி என்பதை உங்கள் குழந்தை புரிந்து
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கொள்ள வேண்டும். பிரித்தல் சிக்கல்களைக் குறைக்க நான்கு பகுதிகள் சீராக
இருக்க வேண்டும்:
1. தாமதிக்காதீர்கள். உங்கள் குழந்தையை பிரிப்பதில் உங்களுக்கு சிரமம்
இருந்தால், உங்கள் குழந்தை உங்கள் துயரத்தை எடுத்து பிரதிபலிக்கும் என்பதால்,
நீங்கள் வருத்தப்படுவதை காட்டாமல் இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.
2. உங்கள் குழந்தையை சரியான நேரத்தில் பள்ளிக்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள்.
தாமதமாக இருப்பது வருத்தமளிக்கிறது மற்றும் குழந்தைகளுக்கு கவலையை
ஏற்படுத்தும்.
3. பள்ளிக்கு பிறகு உங்கள் பிள்ளை உங்களை எதிர்பார்த்தால் அவரை சேகரிக்க
நீங்கள் இருப்பதை எப்போதும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு நாளும்
முடிந்ததும் நீங்கள் அல்லது அவர் அல்லது அவள் நம்பும் வேறு யாராவது
இருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் உங்கள் குழந்தை இந்த நேரத்தை
உங்களிடமிருந்து பாதுகாப்பாக செலவிட வேண்டும். நீங்கள் தாமதமாகப்
போகிறீர்கள் என்றால் தயவுசெய்து குழந்தையைத் தேவையற்ற மன
உளைச்சலுக்கு ஆளாக்காமல் பள்ளியைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.
4. குழந்தைக்கு உண்மையில் உடல்நிலை சரியில்லாவிட்டால், உங்கள் குழந்தை
உங்களுடன் 'இது ஒரு முறை' இருக்கட்டும். இது குழந்தைக்கு பள்ளி வருகை
விருப்பமான விஷயம், சட்டப்பூர்வ தேவை இல்லை என்று கற்பிக்க முடியும்.
நிச்சயமாக, குழந்தை உண்மையிலேயே நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தால், வட்டில்
ீ
தங்குவது கட்டாயமாகும்.
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பொது தகவல்

அவசர தொடர்புகள்
பதிவு படிவத்தில் அவசர தகவல் மிகவும் முக்கியமானது. இன்று வரை ஏற்பட்ட
தேதி தகவல் முக்கியமானது, மற்றும் பெற்றோர்கள் பள்ளி தொலைபேசி எண்கள்
(மொபைல், வடு,
ீ வேலை இடம்), அவசர தொடர்பு நபர், முதலியனஎந்த மாற்றம்,
தாமதம் இல்லாமல் உடனடியாக ஆலோசனை கேட்டு

பள்ளி வருகை - 'இட்'ஸ் நாட் சரி செய்ய தொலைவில் இருப்பதாக

'மாணவர்களைஇதில் கலந்துகொள்ளுமாறு பள்ளி ஒவ்வொரு நாளும்
தேவைப்படுகின்றன. உங்கள் பிள்ளை நோய் அல்லது வேறு காரணத்தினால்
இல்லாதிருந்தால், உங்கள் பிள்ளை பள்ளிக்கு வராததற்கான விளக்கத்தை நீங்கள்
வழங்க வேண்டும். அலுவலகத்தில் உள்ள அழகான பெண்களை அழைப்பது,
பள்ளிக்கு ஒரு குறிப்பு/சான்றிதழை அனுப்புவது அல்லது COMPASS இல்
இல்லாததை பதிவு செய்வது போல இது எளிதானது. பள்ளி நாட்களில் ஒரு
குழந்தை தாமதமாக வந்தால் அல்லது பள்ளியை விட்டு வெளியேறினால்,
பெற்றோர்கள் அலுவலகத்திற்கு சென்று தங்கள் குழந்தையை கையொப்பமிட
வேண்டும். தயவுசெய்து உங்கள் குழந்தையின் வகுப்பிற்கு நேரடியாக செல்ல
வேண்டாம். பாடத்திட்ட நாட்களில் குழந்தைகள் பள்ளிக்கு வருவதில்லை,
பெற்றோருக்கு இந்த மாணவர் இலவச நாட்களை பள்ளி செய்திமடல் மூலம்
போதுமான அறிவிப்பு வழங்கப்படும்.
பருவநிலைவருவதில்
பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகள் தினமும் காலையில் பள்ளிக்குசரியான
நேரத்தில் இருப்பதை உறுதி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
மாணவர்கள் தாமதமாக வரும்போது, அ
 வர்கள் பாடம் கற்பிப்பதில் குறுக்கிடலாம்
அல்லது முக்கியமான தகவல்களை இழக்கலாம். ஒவ்வொரு பள்ளி நாளிலும்
காலை 8:45 மணி முதல் ஆசிரியர்கள் பணியில் உள்ளனர். மாலை 3:45 வரை.
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பிற்பகல் 3:45 மணிக்குப் பிறகு, சேகரிக்கப்படாத குழந்தைகளை அழைத்துச்
செல்லும் வரை அலுவலகத்தில் காத்திருக்கும்படி கேட்கப்படுவார்கள். குழந்தைகள்
காலை 8.45 முதல் 9.00 மணிக்குள் வருமாறு நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்.
குழந்தைகள் பள்ளியில் இருப்பது மற்றும் காலை 9:00 மணிக்கு வகுப்புகளைத்
தொடங்கத் தயாராக இருப்பது மிகவும் முக்கியம்.
டபிள்யுஇடி வானிலை
ஈரமான வானிலை போது, உங்கள் குழந்தை அதற்கான ஆடை மற்றும் காலணி
உள்ளது என்பதை உறுதிசெய்யவும். ஒரு இலகுரக நீர்ப்புகா ஜாக்கெட்வேண்டியது
அவசியம் வெளியில் அணிய. குழந்தைகள் தங்கள் வகுப்பறைகளுக்குள்ளும், சில
நேரங்களில் மறுநாள் ஈரமான நாட்களிலும், காற்று வசும்
ீ
நாட்களிலும், அதிக
வெப்பம் உள்ள காலங்களிலும் இருக்கிறார்கள்.
பட்டி புரோகிராம்
டெர்ம் ஒன்னில், பிரெப் குழந்தைகளுக்கு தரம்ஒதுக்கப்படுவார் ஐந்து நண்பர்.
நண்பர்கள் ஒவ்வொரு பதினைந்து நாட்களும் சந்திக்கிறார்கள் வருடத்தில் மற்றும்
பல செயல்பாடுகளை ஒன்றாகச் செய்யுங்கள். பள்ளியின் முதல் வாரங்களில், தரம்
5 குழந்தைகள் விளையாட்டு மைதானத்தில் தங்கள் நண்பர்களை
கவனித்துக்கொள்கிறார்கள்.
வெளியேற்றங்கள் மற்றும் காயங்கள்உல்லாசப் பயணங்களில்
குழந்தைகள் ஆண்டு முழுவதும் ஊடுருவல்கள் அல்லதுபங்கேற்க வாய்ப்பு
கிடைக்கும். பள்ளியின் கல்வித் திட்டம் மற்றும் விசாரணை பிரிவுகளுக்கு ஏற்ப
ஆசிரியர்கள் உல்லாசப் பயணங்கள் மற்றும் ஊடுருவல்களைத் திட்டமிடுகின்றனர்.
அனுமதி குறிப்புகள் திசைகாட்டியில் அனுப்பப்படும். உங்கள் பிள்ளை திட்டமிட்ட
உல்லாசப் பயணத்தை மேற்கொள்வதற்கு கட்-ஆஃப் தேதிக்கு முன் ஒப்புதல்
மற்றும் கொடுப்பனவுகள் (தேவையான இடங்களில்) கொடுக்கப்பட வேண்டும்.
துரதிருஷ்டவசமாக, நிகழ்வுக்கு முன் பணம் செலுத்தப்படாவிட்டால் உங்கள்
குழந்தை கலந்து கொள்ள முடியாது.
இழக்கும் பண்பு
தயவுசெய்து உங்கள் குழந்தையின் அனைத்து உடமைகளுக்கும் தெளிவாக
பெயரிடுங்கள் மற்றும் உங்கள் குழந்தையை அவருடைய/அவள் விஷயங்களை
கவனிக்க ஊக்குவிக்கவும். பொருத்தமான இடத்தில், நிரந்தர மார்க்கரைப்
பயன்படுத்தவும். உடமைகள் தவறாக இருந்தால், தயவுசெய்து ஒவ்வொரு
வளாகத்திலும் இழந்த சொத்தை தவறாமல் சரிபார்க்கவும்.
பள்ளி யுனிஃபார்ம்
பள்ளியில் கட்டாய பள்ளி சீருடை கொள்கை உள்ளது, இது எப்பிங்
தொடக்கப்பள்ளியில் ஒற்றுமை, பெருமை மற்றும் அடையாள உணர்வை
வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. நாங்கள் ஒரு சன் ஸ்மார்ட் பள்ளி
என்பதால் செப்டம்பர் தொடக்கத்தில் இருந்து ஏப்ரல் இறுதி வரை ஒரு வாளி
அல்லது அகலமான தொப்பியை அணிய வேண்டும். சீருடைகள் PSW இலிருந்து
கேம்ப்பீல்ஃபீல்ட் கடையில் கலந்து கொள்வதன் மூலமோ அல்லது ஆன்லைனில்
வாங்குவதன் மூலமோ கிடைக்கின்றன. சீரான விலை பட்டியலின் நகல் மற்றும்
ஆர்டர் விவரங்கள் உங்கள் பதிவுப் பொதியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
18

விளையாட்டு மைதானத்தில் பாதுகாப்பு
● அனைத்து இடைவெளிகளிலும் மதிய உணவு நேரங்களிலும் பணியாளர்கள்
பணியில் உள்ளனர்.
● தாங்க்ஸ் பள்ளிக்கு பொருத்தமான காலணிகளாக கருதப்படவில்லை.
தயவுசெய்து உங்கள் பிள்ளை மூடிய கால் பள்ளி காலணிகள் அல்லது
ஓடுபவர்களை அணிந்திருப்பதை உறுதி செய்யவும்.
● பள்ளி நேரங்களில் நாய்கள் பள்ளி மைதானத்தில் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
● குழந்தைகள் பள்ளிக்கு பைக்குகள் அல்லது ஸ்கூட்டர்களில் செல்லலாம்
ஆனால் பள்ளி வாயில் வழியாக ஒரு முறை நடக்க வேண்டும். சாலை
பாதுகாப்பு சட்டங்கள் காரணமாக, குழந்தைகளும் தலைக்கவசம் அணிய
வேண்டும். பைக்குகள் மற்றும் ஸ்கூட்டர்கள் ஒவ்வொரு வளாகத்திலும்
பைக் பேவில் சேமிக்கப்படும்.
சன்ஸ்மார்ட்
நாங்கள் ஒரு சன் ஸ்மார்ட் பள்ளி. இதன் விளைவாக, விதிமுறைகள்ஃபோரின், ஒரு
அன்ட் மாணவர்கள் whilஒரு பள்ளி தொப்பி அணியஇ விளையாடும்
வெளியேவேண்டும்.தொப்பி அணியாத மாணவர்கள் இடைவெளி மற்றும் மதிய
நேரத்தின் போது நிழலாடப்பட்ட வெளியில் விளையாட வேண்டும். பள்ளி
தொப்பிகள் PSW இலிருந்து வாங்குவதற்கு கிடைக்கின்றன.

உடல்நலக்குறைவு அல்லது
விபத்துகளைத் தவிர்ப்பது கடினம், ஆனால் எல்லா நேரங்களிலும் ஊழியர்களின்
மேற்பார்வை அவற்றை குறைந்தபட்சமாகக் குறைக்கும். விபத்து ஏற்பட்டால்,
அவசர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் போது உங்கள் குழந்தை பராமரிக்கப்படும்.
சாத்தியமான இடங்களில் மருத்துவ சிகிச்சை பெறுவதற்கு முன்பு உங்களைத்
தொடர்புகொண்டு ஆலோசனை பெறுவர்கள்.
ீ
எங்கள் பள்ளி சிறிய நோய்கள்
மற்றும் காயங்களை மட்டுமே கையாளும் வகையில் உள்ளது. நர்சிங் பராமரிப்பு
வழங்க எங்களிடம் ஊழியர்கள் இல்லை. உங்கள் குழந்தை நோய்வாய்ப்பட்டால்,
உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள எல்லா முயற்சிகளும் செய்யப்படும். இது
சாத்தியமில்லை என்றால், உங்கள் குழந்தையின் அவசர தகவல் கோப்பில் அவசர
தொடர்பு நபருடன் தொடர்பு கொள்ளப்படும்.
சொத்துக்களை
நாம் அவை சேதமடைந்த செய்து அல்லது விடுபடலாம்
என பள்ளி சொத்துக்களை அல்லது பொம்மைகள்
கொண்டுவராமல் இருக்க குழந்தைகளை ஊக்குவிக்கும்.
நிர்வாகம்ஆஸ்துமாவால்
ஆஸ்த்மாஉங்கள் குழந்தைபாதிக்கப்பட்டிருந்தால்,
தயவுசெய்து அவருடைய/அவள் நிலையை பள்ளி அறிந்திருக்கிறதா என்பதை
உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஒரு மாணவரின் ஆஸ்துமா செயல் திட்டம்
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முடிக்கப்பட வேண்டும். குழந்தைக்கு தேவையான மருந்து பள்ளிக்கு அனுப்பப்பட்டு
அது தேவைப்பட்டால் அவருடைய/அவள் பள்ளி பையில் வைக்கப்படுவது
முக்கியம்.
பள்ளி செவிலியர் வருகை
தயாரிப்புகள் பள்ளி நர்சிங் ஊழியர்கள் மற்றும் மருந்துவ அதிகாரிகள் பார்வை,
கேட்கும் திறன் மற்றும் பொது சுகாதார தேர்வுகளில் வேண்டும். நீங்கள்
முடித்துவிட்டு திரும்புவதற்காக ஒரு கேள்வித்தாள் வட்டிற்கு
ீ
அனுப்பப்படும்.
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தகவல் தொடர்பு

எம்பிங் பிரைமரியில்COMPASS
மாணவர்களின் வருகையை கண்காணிக்க மற்றும்
குடும்பங்களுக்கு முக்கிய தகவல்களை வட்டுக்கு
ீ
தெரிவிக்க
ஒரு வழியாக COMPASS ஐ பயன்படுத்துகிறோம்.
ஆசிரியர்கள் COMPASS ஐப் பயன்படுத்தி மின்னணு முறையில் ரோல்களைக்
குறிக்கிறார்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் திசைகாட்டி போர்ட்டலைப் பயன்படுத்தி
ஏதேனும் இல்லாததை விளக்க முடியும். திசைகாட்டி பல அம்சங்களை
உள்ளடக்கியது, இதில் திறன் உட்பட:
▪ உங்கள் குழந்தையின் வருகையை கண்காணிக்கவும் மற்றும் தாமதமாக வருகை
அல்லது இல்லாமைக்கான விளக்கங்களை உள்ளிடவும்.
▪ உங்கள் குழந்தையின் ஆசிரியர்களுடன் தொடர்புகொண்டு உங்கள் குடும்ப
விவரங்களைப் புதுப்பிக்கவும்.
▪ பள்ளி அறிவிப்புகள், எச்சரிக்கைகள் மற்றும் புதுப்பிப்புகளின் செய்தி ஊட்டமான
'மை நியூஸ்' பார்க்கவும்.
உள்நுழைவு விவரங்கள் 2021 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் தேதி அல்லது 2022 ஆம்
ஆண்டின் ஆரம்ப காலப்பகுதியில் வட்டிற்கு
ீ
அனுப்பப்படும். உங்கள் தொலைபேசி
அல்லது பிற இணக்கமான சாதனத்தில் பயன்பாட்டை இலவசமாக பதிவிறக்கம்
செய்யலாம்.
சீசா சீசாகற்றலுடன்
என்பது ஒரு இலவச பயன்பாடாகும், இது குடும்ப
உறுப்பினர்கள் தங்கள் குழந்தையின்புதுப்பித்த நிலையில்
இருக்கவும் பள்ளி மற்றும் வட்டுக்கு
ீ
இடையே எளிதாக
தொடர்பு கொள்ளவும் அனுமதிக்கிறது. எப்பிங் தொடக்கப்
பள்ளியில் சீசா என்பது மாணவர்களுக்கான கற்றலைப்
பகிரவும் கொண்டாடவும் வடு
ீ மற்றும் பள்ளிக்கு இடையேயான எங்கள் முக்கிய
இணைப்புகளில் ஒன்றாகும். உங்கள் வகுப்பறை ஆசிரியர் சீஸாவைப் பற்றிய
தகவல்களை வட்டுக்கு
ீ
முதல் காலத்திற்கு அனுப்புவார்.
கண்டிப்பாக
ஒவ்வொரு வளாகமும் ஒரு பள்ளிநடத்துகிறது மாணவர் தலைமையிலான
சட்டசபையை வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமை மதியம். அனைத்து பெற்றோர்கள்
மற்றும் பராமரிப்பாளர்கள் கலந்து கொள்ள வரவேற்கிறோம்.
செய்திமடல்கள்
ஆன்லைன் செய்திமடல் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒருமுறை குடும்பங்களுக்கு
கிடைக்கும். ஆண்டு நிலை அணிகள் சீசா மற்றும் திசைகாட்டி வழியாக ஒவ்வொரு
காலத்திற்கும் ஒரு செய்திமடலை வட்டிற்கு
ீ
அனுப்புகின்றன.
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பாடத்திட்டம் மற்றும் வல்லுநர்கள்
ஆங்கிலம்
ஆங்கிலம் மூன்று பகுதிகளை உள்ளடக்கியது:
● படித்தல் மற்றும் பார்ப்பது
● எழுதுதல்
● பேசுவது மற்றும் கேட்பது

எங்கள் பள்ளியில் வாசிப்பு பட்டறைகள் உள்ளன. விரிவடையும் சொல்லகராதி.
எழுதுவது பிக் ரைட் திட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மாணவர்கள் சிறு
குழு கற்பித்தலில் கற்றுக்கொண்ட திறன்களை ஆண்டு முழுவதும் வெவ்வேறு
உரை வகைகளை எழுத பயன்படுத்துகின்றனர். ஃபோனிக் அறிவை வளர்க்க
லிட்டில் லேர்னர்ஸ் லவ் லிட்ரேசி திட்டத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம்.
பேசுவது மற்றும் கேட்பது பாடத்திட்டத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும்
இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
கணிதம் என்பது
கணிதத்தின் வெவ்வேறு கற்றல் பகுதி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது:
● எண் மற்றும் அல்ஜிப்ரா
● அளவடு
ீ மற்றும் வடிவியல்
மற்றும் நிகழ்தகவு● புள்ளியியல்
மிக முக்கியமான கருத்தாக்கம் தனியார் எண்கள் 0 அறிய உள்ளது - 10 மற்றும்
அனைத்து மாணவர்கள் என்று செய்து, எழுதுதல், வரைதல் மற்றும் வசதியாக
என்பதை உறுதி இந்த எண்களைக் கையாளுதல்.
SEA - சமூக உணர்ச்சி கற்றல்
இந்த திட்டம் வகுப்பறை ஆசிரியர்களால் கற்பிக்கப்படுகிறது மற்றும்
நன்றியுணர்வு, பழகுவது, விடாமுயற்சி, நம்பிக்கை, நினைவாற்றல், தனிப்பட்ட
அமைப்பு மற்றும் பின்னடைவு போன்ற பல்வேறு நல்வாழ்வு தலைப்புகளில்
கவனம் செலுத்துகிறது.
விஷுவல் ஆர்ட்ஸ்
கலை நிகழ்ச்சி ஓவியம் மற்றும் கைவினைப்பொருட்கள் உட்பட காட்சி
கலைகளின் பல அம்சங்களை உள்ளடக்கியது. பள்ளியில்இரண்டு வருட கலை
நிகழ்ச்சி மாணவர்களின் படைப்புகளை வெளிப்படுத்தஉள்ளது.
கலைகளை
குழந்தைகள் இசை, நடனம் மற்றும் நாடகம் பற்றி நடவடிக்கைகள்ஒரு சீரான
திட்டம் மூலம் நடைமுறை பாடும் தொடர்ந்து கேட்டுக் கொண்டே,
நகரும்உட்படவிளையாடும்,பேசும் உருவாக்குதலும்அறிய.பள்ளி ஆண்டுதோறும்
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முழு-பள்ளி உற்பத்தியைக் கொண்டுள்ளது.
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இத்தாலிய
குழந்தைகள் வாராந்திர இத்தாலிய அமர்வுகளில் பங்கேற்கிறார்கள், அங்கு
அவர்கள் வாழ்த்துக்கள், எண்ணுதல் மற்றும் எழுத்துக்கள் மற்றும் பாடல்களைப்
பாடுவது மற்றும் இத்தாலிய மொழியில் நன்கு அறியப்பட்ட கதைகளைக்
கேட்பார்கள். எங்கள் இத்தாலிய தினத்தில் மாணவர்கள் இத்தாலிய
அனைத்தையும் கொண்டாடுகிறார்கள்.
நூலகம்
எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளியில் உள்ள ஒவ்வொரு வளாகத்திலும் ஒரு நூலகம்
உள்ளது மற்றும் ஒவ்வொரு வகுப்பறையும் நூலகத்தை வாரந்தோறும்
பார்வையிடுகிறது. இந்த அமர்வுகளில், மாணவர்கள்வரை கடன் வாங்கலாம்
மூன்று ஒரே நேரத்தில்புத்தகங்கள். நூலகத்திலிருந்து புத்தகங்களை கடன்
வாங்கும்போது நூலகப் பை கட்டாயம். ஒரு புத்தகத்தை ஒரு நேரத்தில்
தயார்படுத்தலாம் மற்றும் குழந்தைகள் அதிக பொறுப்பை வளர்த்துக்
கொள்ளும்போது, அவர்கள் ஒரே நேரத்தில் மூன்று புத்தகங்களை கடன் வாங்க
அனுமதிக்கப்படுவார்கள். கடன் வாங்கும் காலம் ஒரு வாரம். புத்தகங்கள் எந்த
நாளிலும் திருப்பித் தரப்படலாம்; இந்த வருமானத்திற்காக ஒவ்வொரு
வகுப்பறையிலும் ஒரு நூலக தொட்டி உள்ளது.
உடற்கல்வி கல்வி உடற்கல்வி
போது பாடங்களின், குழந்தைகள் இயக்கம், நடனம், உடற்பயிற்சி, நீச்சல்,
விளையாட்டு மற்றும் திறன்கள் மற்றும் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் ஆகிய பகுதிகளில்
தொடர்ச்சியான நிகழ்ச்சிகளை அனுபவிப்பார்கள். அவர்களின் ஆரம்ப
ஆண்டுகளில், குழந்தைகள் தடகளம், பள்ளிகளுக்கு இடையேயான விளையாட்டு
விளையாட்டுகள், குறுக்கு நாடு மற்றும் பல்வேறு விளையாட்டு நிகழ்வுகளில்
பங்கேற்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
PMP
தி பெர்செப்டுவல் மோட்டார் புரோகிராம் (PMP) என்பது ஒரு இயக்கம்
அடிப்படையிலான திட்டமாகும், இது இளைய மாணவர்கள் தங்கள் கண்/கை
மற்றும் கண்/கால் ஒருங்கிணைப்பு, உடற்பயிற்சி, இருப்பு, லோகோமோஷன்
மற்றும் கண்-கண்காணிக்கும் திறன்களை மேம்படுத்த உதவுகிறது. PMP
அமர்வுகளில் இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை தங்கள் வகுப்பறை
ஆசிரியர்களுடன் Preps பங்கேற்கின்றன.
நீச்சல்
உயர் தெரு: ஒய்எம்சிஏ எப்பிங்கில் பி -4 மாணவர்கள் நீச்சல் பாடங்களில்
பங்கேற்கின்றனர். வாரத்திற்குமுறை ப்ரீப்ஸ் நீச்சல் நான்கு.இந்தத் திட்டம் பற்றிய
தகவல்கள் வட்டிற்கு
ீ
அனுப்பப்படும் மூன்றாம் காலப்பகுதியில்.
கிரீன்ப்ரூக்: P-6 இலிருந்து அனைத்து மாணவர்களும் மூன்றாம் கால YMCA Epping
இல் நீச்சல் பாடங்களில் பங்கேற்கிறார்கள். இந்த திட்டம் பற்றிய தகவல் இரண்டு
காலத்திற்கு வட்டிற்கு
ீ
அனுப்பப்படும்.
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கொண்டாட்டங்கள் மற்றும் சிறப்பு
நிகழ்வுகள்
100 நாட்கள் தயார் நிலையில்
குழந்தைகள் தங்கள் 100 வது நாள் தயாரிப்பில் 3 வது நாளில் கொண்டாடுவார்கள்!
இது ஒரு சிறந்த கொண்டாட்டம், மேலும் நிகழ்வுக்கு நெருக்கமான தகவல்களை
நாங்கள் அனுப்புவோம். வழக்கமாக, மாணவர்கள் 100 வயது முதிர்ந்த ஆடை
அணிய ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள், கீ ழே உள்ள படத்தில் நீங்கள் காணலாம். 100
என்ற எண்ணை அடிப்படையாகக் கொண்டு பல்வேறு செயல்பாடுகளையும்
நாங்கள் நடத்துகிறோம்.

பிரெக்ப்ரீப் காலை
ஃபாஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் நான்கில், பள்ளியின் கேம்பிங் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக
மாணவர்களுக்குஉணவை அனுபவிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. மாணவர்கள் தங்கள்
பைஜாமாவில் சீக்கிரமே பள்ளிக்கு வந்து தங்கள் சகாக்கள் மற்றும்
ஆசிரியர்களுடன் ஒரு சிறப்பு காலை உணவை சாப்பிடுகிறார்கள். They then get
changed into their school uniform at school and remain at school for the rest of the day.
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