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Thông điệp từ Hiệu trưởng
Chào mừng đến với Trường Tiểu học Epping! Tôi vô cùng vinh dự được trở thành hiệu trưởng
của ngôi trường tuyệt vời này, và tôi cam kết phát triển nguồn tài nguyên quý giá nhất của chúng
ta - con em của chúng ta.
Khi tôi dạo quanh cả hai cơ sở của Trường Tiểu học Epping, tôi rất tự hào về những gì tôi nhìn
thấy. Học sinh hào hứng với việc học của họ và được tham gia và có động lực để làm hết sức
mình. Các sinh viên tự tin, có năng lực và chu đáo, và thích thử thách.
Chúng tôi có một cộng đồng hỗ trợ và tích cực và cố gắng xây dựng các mối quan hệ và quan hệ
đối tác mạnh mẽ. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi cởi mở, cam kết cao và sẵn sàng làm bất cứ
điều gì cần thiết để đảm bảo rằng mọi học viên đều được thử thách và hoàn thành tốt trong quá
trình học tập của họ. Chúng tôi coi trọng mối quan hệ của chúng tôi với các gia đình và cộng đồng
rộng lớn hơn và khuyến khích tất cả cộng đồng của chúng tôi tham gia vào trường học.
Tầm nhìn của trường là "Cùng nhau tạo nên sự khác biệt", và các giá trị của trường là Tôn trọng,
Trung thực, Kiên trì, Khả năng phục hồi và Trách nhiệm. Mục đích của chúng tôi là cung cấp một
môi trường học tập vừa quan tâm vừa đầy thử thách. Chúng tôi trang bị cho tất cả học sinh những
kỹ năng, kiến thức và thiên hướng cần thiết để trở thành những thành viên có giá trị và hiệu quả
trong cộng đồng. Sứ mệnh của chúng tôi là "Truyền cảm hứng và trao quyền cho sinh viên của
chúng tôi để phát triển thành những người học suốt đời."
Điều gì làm cho trường của chúng ta khác biệt?
Trường của chúng tôi bao gồm hai khu học xá tự hào có những sân trường rộng lớn, hấp dẫn.
Chúng tôi tin tưởng vào sự phát triển 'toàn diện của trẻ em' và tập trung mạnh mẽ vào phúc lợi xã
hội và tình cảm. Mỗi khuôn viên trường học có một cố vấn học đường, có Chương trình Nhận
thức Tình cảm và Xã hội (SEA) mạnh mẽ, và làm việc với một số cơ quan bên ngoài để hỗ trợ học
sinh và gia đình. Trường có chương trình Tiếng Anh như một Ngôn ngữ Bổ sung (EAL) và một
chương trình Hỗ trợ Ngôn ngữ, đồng thời cung cấp chương trình Can thiệp Đọc và Dạy kèm về
Đọc và Viết.
Trường Tiểu học Epping tập trung mạnh vào Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT), nơi
iPad, Máy tính xách tay và Chromebook được sử dụng như những công cụ hữu hiệu trong việc
học tập của học sinh ở tất cả các cấp trong năm. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên có tay nghề cao,
những người đã xây dựng năng lực của họ liên quan đến ICT và sử dụng điều này để thu hút,
động viên và mở rộng việc học tập của học sinh ngoài lớp học. Chúng tôi đang cung cấp 21st
Century Learning nơi học sinh của chúng tôi là những nhà tư tưởng quan trọng và sáng tạo, giải
quyết hợp tác và vấn đề.
Mọi thắc mắc ghi danh về High Street có thể được giải quyết bằng cách liên hệ với nhân viên văn
phòng của chúng tôi qua số (03) 9401-1389 hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Cơ sở Greenbrook của
chúng tôi, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (03) 9401-3256.
Tôi rất mong được chào đón bạn đến với trường học của chúng tôi.
Barbara McKenzie, Hiệu Trưởng
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Chuyển Tiếp Từ Mẫu Giáo-2021
HỌC KỲ 4 2021
● Giáo viên Chuẩn bị sẽ liên hệ với các Trường Mẫu giáo để gặp các em trong phần sau của
Học kỳ Bốn.
● Chúng tôi khuyến khích tất cả các bậc cha mẹ đăng ký cho con em mình càng sớm càng
tốt Tuy nhiên, vì lý do quy hoạch và nhân sự, việc ghi danh sẽ được chấp nhận bất cứ lúc
nào.
● Giáo viên sẽ tiếp tục làm việc với Trường Mẫu giáo địa phương để cho phép các học sinh
tương lai gắn bó với trường học và làm quen với môi trường học đường.
● Giáo viên cũng sẽ thảo luận về nhu cầu cá nhân của từng học sinh. Bạn sẽ nhận được một
tài liệu trong đó bạn có thể yêu cầu những người bạn cụ thể mà bạn muốn cho con mình đi
cùng.

Do các hạn chế của COVID 19, một chương trình chuyển tiếp bình thường ở trường có thể không
thể diễn ra. Nếu điều này xảy ra, các giáo viên Prep sẽ lên kế hoạch cho các buổi chuyển tiếp
luân phiên bao gồm các hoạt động dạy viết và dựa trên thủ công cho trẻ em đăng ký vào Trường
Tiểu học Epping cho năm 2022 trong tháng 11.
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2022 Bắt đầu đi học
Thứ sáu ngày 28 tháng 1 Ngày
Thứ Hai 31st Tháng một

Tất cả các ngày Thứ Tư trong Tháng
Hai,

Tháng Ba trở đi

đầu tiên của giáo viên và một NGÀY MIỄN
PHÍ HỌC SINH
Tất cả P-6 học sinh bắt đầu lúc09:00.
CÁC CHUẨN BỊ BẮT ĐẦU VÀO NGÀY
NÀY.
Thời gian sẽ được sắp xếp để cho phép
học sinh ổn định.
Lớp Chuẩn bị tham gia vào các cuộc
phỏng vấn cá nhân - các bài đánh giá 1: 1
về Toán và Đọc viết. Tôisẽ gửi thời gian
phỏng vấn cho gia đình qua đường bưu
điện.
Trẻ em Chuẩn bị đi học toàn thời gian (từ
Thứ Hai đến Thứ Sáu).

2022 Ngày Term
HỌC KỲ 1

Thứ Hai 31st Tháng mười hai (sinh viên) đến Thứ Sáu 08ngày
tháng4

HỌC KỲ 2

Thứ ba ngày 26 Tháng Tư đến thứ Sáu 24 tháng Tháng Sáu

HẠN 3

Thứ Hai 11tháng tháng bảy đến thứ Sáu 16tháng Tháng Chín

HẠN 4

Thứ hai3 tháng Mười đến thứ Ba20ngàytháng Tháng Mười Hai

Trường Daily Thời gian biểu
8,45

Đến trường từ 8.45 am. Các thầy cô giáo túc trực sân vào thời điểm này.
Các thầy cô giáo vào lớp từ 8h50 để học sinh vào lớp và chuẩn bị.

9,00

Buổi học đầu tiênBuổi học thứ

10,00

hai
Ăn nhẹ lành mạnh (thức ăn cho não) lúc 10 giờ

10,50

Giờ ăn chính

11,00

Giờ giải lao

11,30 Buổi

học thứ ba

12,30

Buổi học thứ tư

1,20

GiờGiờ

1,30

ăn trưachơi trưa

2.30

Buổi học cuối cùng
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3,30

tan

Chuẩn bịtrường
Bắt đầu đi học là một cột mốc thú vị trong cuộc đời của một đứa trẻ - một lý do để ăn mừng. Nó
liên quan đến sự hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và trường học để cung cấp một môi trường ổn
định và chăm sóc, trong đó mỗi trẻ em có thể lớn lên và phát triển toàn diện.
Dưới đây là một số thông tin hữu ích về việc bắt đầu đi học, những gì bạn có thể mong đợi và
những cách bạn có thể hỗ trợ con mình, đặc biệt là trong vài tuần đầu tiên.
● Nói chuyện tích cực với con bạn về việc bắt đầu đi học. Nói về việc gặp gỡ những người
bạn mới, chơi trò chơi, ca hát và làm mọi thứ.
● Nói về ngày học sẽ kéo dài bao lâu theo cách mà đứa trẻ có thể hiểu được. "Tử tế hơn là
được, nhưng bạn sẽ ăn trưa sau đó, và có lẽ một số câu chuyện, và sau đó tôi sẽ đến và
lấy bạn".
● Thiết lập một thói quen tốt vì đây là điều quan trọng để giúp con bạn thích nghi với cuộc
sống ở trường. Cố gắng kiên định để con bạn biết điều gì sẽ xảy ra.
● Cho trẻ thực hành mặc và cởi đồng phục học sinh và đóng gói cặp sách.
● Nói về thói quen đi vệ sinh, bao gồm cả việc rửa tay và sử dụng bồn tiểu cho trẻ em trai.
Cáchmở và mở khóa cửa nhà vệ sinh.
● Nói về những gì bạn thấy và làm với con bạn. Khuyến khích họ đặt tên cho mọi người và
hát các bài hát và bài đồng dao - bằng bất kỳ ngôn ngữ nào!
● ĐỌC với con bạn mỗi tối và thảo luận về các nhân vật và sự kiện. Đọc ít nhất 15 phút mỗi
đêm là điều quan trọng để phát triển độc giả mạnh mẽ.
● Khuyến khích con bạn tự làm những việc như xách cặp đi học, đeo cặp vào móc túi và mở
hộp cơm. Độc lập là một kỹ năng cần thiết để tất cả trẻ em phát triển.
● Đảm bảo rằng con bạn biết nơi để gặp bạn vào giờ đón. Hãy cho trẻ biết luôn đợi trong lớp
với giáo viên nếu được bạn đón và thảo luận với trẻ để KHÔNG BAO GIỜ nghỉ học với
người lạ. Điều quan trọng là phải đến đúng giờ để giảm bớt lo lắng.
● Đảm bảo con bạn có một giấc ngủ ngon. Một đứa trẻ mệt mỏi không thể học một cách hiệu
quả. Nhiều Chuẩn bị học sinh đi ngủ lúc 7 giờ tối, nhưng nhu cầu ngủ thay đổi theo từng
trẻ.
PHÁT TRIỂN CẢM XÚC
Ở trường, trẻ em sẽ phải đương đầu với cảm xúc của mình trong nhiều tình huống khác nhau.
Điều quan trọng là NÓI với con bạn về cảm giác của chúng và cách chúng có thể đối phó với cảm
xúc của mình. Hãy dành thời gian để lắng nghe những câu hỏi và mối quan tâm của họ và trả lời
chúng một cách trung thực. Khuyến khích con bạn nói chuyện với giáo viên nếu chúng có mối
quan tâm. Chúng tôi cần biết mọi vấn đề để chúng tôi có thể giúp đỡ. Nếu bạn có bất kỳ mối quan
tâm nào về cách con bạn ổn định cuộc sống, vui lòng trao đổi với giáo viên trong lớp của con bạn.
CHUẨN BỊ
Cho con bạn biết rằng bạn sẽ để con ở trường NHƯNG bạn sẽ quay lại để lấy chúng sau đó trong
7

ngày. Trẻ em cảm thấy lo lắng hoặc buồn phiền về thời gian tan học là điều bình thường và trẻ em
nói chung sẽ nhanh chóng ổn định sau khi tan học.
ĐỘC LẬP
Tại trường, chúng tôi khuyến khích học sinh phát triển tính độc lập và trách nhiệm.
Ở nhà, bạn có thể khuyến khích con mình:
● TẮT VÀ CẮT quần áo bên ngoài, tự quản lý khóa kéo và cúc áo, bỏ những thứ này ra khỏi
● dây giày - điều này đòi hỏi bạn phải kiên trì
● đi vệ sinh một cách độc lập, xả nước sau khi sử dụng và sau đó rửa tay. và để điều
chỉnhquần áo
● mô sử dụngđể lau / xì mũi của họ, và biết tầm quan trọng của che miệng và mũi khi ho
hoặc hắt hơi
● gói đi đồchơi,sách và tài liệu gọn gàng sau khi sử dụng
● nhận ra tên riêng của họ trên tài sản, quần áo, hộp ăn trưa, vv . trong

Hiện đại thời Victoria

chữ thảo văn bản hoặc vốn chữ cái và biết tên đầy đủ của họ

● mở và đóng hộp ăn trưa của họ và ăn từ này mà không cần thực hiện một mess
● chia sẻ mọi thứ (không ăn), thay phiên nhau và hợp tác với những người khác (tông
bao gồm lắng nghe người khác, hướng dẫn và những câu chuyện)
● bí quyết Cách sử dụng lối đi ngang qua trường có người giám sát,
● cầm bút chì đúng cách và cắt bằng kéo.
● Hoàn thành các công việc nhỏ ở nhà như dọn bàn, dọn đĩa, lau băng ghế và
● tự mình lựa chọn
● thử những việc mà họ không chắc
● tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành xong nhiệm vụ.

SỰ TỰ TIN
Trẻ tự tin linh hoạt và đối phó với các tình huống mới. Sai lầm là một phần quan trọng của việc
học. Khen ngợi con của bạn cho having một go và cho họ thấy rằng bạn đánh giá cao nỗ lực của
họ, không chỉ là thành phẩm. Thể hiện sự quan tâm đến những gì con bạn làm ở trường. Trên
hết, hãy nói chuyện tích cực về trường học và coi trọng những gì diễn ra ở đây.
Chúng tôi hiểu rằng không phải tất cả trẻ em đều ở cùng một giai đoạn học tập và phát triển cùng
một lúc. Điều quan trọng là phải nuôi dưỡng ở trẻ tính ham học hỏi, lòng tự hào về công việc của
mình và đánh giá cao giá trị của người khác. Điều quan trọng là cha mẹ không so sánh việc học
của con em mình như của những đứa trẻ khác, vì điều này có thể có tác động tiêu cực đến của
lòng tự trọnghọ.
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KỸ NĂNG XÃ HỘI
Ở trường, lắng nghe người khác, chia sẻ, thay phiên nhau và làm theo hướng dẫn là những khía
cạnh quan trọng của việc học. Cách mà bạn có thể hỗ trợ phát triển những kỹ năng này tại nhà là:
● if bạn đã có trong một cuộc trò chuyện và con quý vị muốn nói chuyện với bạn, nhắc nhở
anh ấy / cô ấy rằng bạn nên lịch sự chờ đợi
● encourage con bạn để chia sẻ đồ đạc và thay phiên nhau với anh chị em và bạn bè
● mộtllow con mình có cuộc nói chuyện với người lớn biết đến bên ngoài của nhóm gia đình
● let con bí quyết của mình rằng anh / cô ấy có thể không phải lúc nào anh / cô cáchriêng
● mộtllow con quý vị để giải trí anh ta / cô - không phải lúc nào cung cấp những gợi ý hoặc
đồ chơi.

Đi vệ sinh TAI NẠN
Sometimes đi vệ sinh tai nạn xảy ra trong khi những đứa trẻ được làm quen với các thói
quen học và sử dụng nhà vệ sinh trường học. Do các quy định về sức khỏe, nhà trường
không thể cho mượn quần lót và tất để thay trong trường hợp có tai nạn đi vệ sinh. Vui
lòng đóng gói cặp đi học của con quý vị với tất, đồ lót và quần dài đã thay sạch trong một
túi nhựa có dán nhãn tên con quý vị để sử dụng nếu cần.

NHÃN ĐOẠN DƯỚI ĐÂY
Đôi khi đồ đạc có thể bị mất hoặc thất lạc, đặc biệt là trong vài tuần đầu tiên của năm học.
Vui lòng dán nhãn rõ ràng cho tất cả đồ đạc của con bạn với tên đầy đủ của chúng và chỉ
cho con bạn nhãn này ở đâu để giúp chúng tìm thấy những món đồ còn thiếu. Chúng tôi
yêu cầu phụ huynh thỉnh thoảng kiểm tra tên trên các mặt hàng vì giặt thường xuyên sẽ
làm phai chữ trên các mặt hàng quần áo.

Hộp CơmSức Khỏe
Tốt ChoTại Trường Tiểu Học Epping, chúng tôi khuyến khích học sinh mang bữa trưa lành mạnh
đến trường mỗi ngày và nếu có thể, hãy chọn đồ ăn khỏa thân. Thực phẩm khỏa thân là thực
9

phẩm không có bao bì như trái cây tươi, rau và bánh mì tốt cho sức khỏe. Trẻ em cũng được
khuyến khích mang đến trường một chai nước để sử dụng trong lớp học. Những thứ này có thể
được đổ đầy lại bằng cách sử dụng các vòi uống nước bên ngoài.
Trường tiểu học Epping cũng lên lịch nghỉ hàng ngày cho trẻ ăn thức ăn có lợi cho trí não trong
giờ học quy định, để duy trì mức năng lượng. Brain Food cung cấp cho học sinh năng lượng bùng
nổ vào giữa buổi sáng, giúp học sinh có thêm năng lượng để học và cung cấp cho học sinh các kỹ
năng lâu dài về ăn uống lành mạnh. Thực phẩm bổ não thường không qua chế biến và đảm bảo
lượng glucose được giải phóng chậm thay vì nhanh chóng được cung cấp bởi thực phẩm

chứa nhiều đường / chất béo. Vui lòng cung cấp cho con bạn thực phẩm 'khỏa thân' hàng
ngày cho não như một miếng trái cây hoặc rau. Thức ăn bổ não xảy ra vào 10h sáng
hàng ngày.
SNACK SẮP XẾP
Học sinh ăn nhẹ dưới sự giám sát của giáo viên từ 10:50 sáng đến 11.00 sáng. Hầu hết trẻ em
đều đói vào thời điểm này và thích một bữa ăn nhẹ nhỏ như bánh sultana, thanh phô mai, miếng
trái cây, v.v. Để giúp con bạn hiểu sự khác biệt giữa bữa ăn nhẹ và bữa trưa, hãy bọc chúng riêng
và thảo luận với con bạn. Tốt hơn hết, hãy để con bạn giúp gói đồ ăn nhẹ và bữa trưa của chúng!

SẮP XẾP ĂN TRƯA
Tất cả trẻ em sẽ ăn bữa trưa trong lớp học của chúng từ 1:20 chiều - 1:30 chiều. Bạn sẽ cần đảm
bảo rằng con bạn mang bữa trưa đã chuẩn bị đến trường HÀNG NGÀY, bắt đầu vào ngày đầu
tiên.

ĐƠN HÀNG ĂN TRƯA
Mặc dù trường không có căng tin, nhưng chúng tôi có cung cấp các đơn đặt hàng bữa trưa thông
qua mộtđịa phương cửa hàng. Vui lòng xem menu đặt bữa trưa đính kèm để biết giá. Chúng tôi
khuyến khích bạn đợi cho đến khi con bạn quen với thói quen ở trường trước khi gửi chúng cùng
với một suất ăn trưa. Giáo viên sẽ cùng con quý vị thực hiện quy trình gọi món ăn trưa. Vui lòng
đảm bảo tên, lớp học và số phòng của con bạn được dán nhãn rõ ràng trên đơn đặt hàng bữa
trưa của chúng. Các đơn đặt hàng bữa trưa có sẵn hàng ngày tại High Street và vào các ngày thứ
Sáu tại Greenbrook.
Để giúp trường của chúng ta trông sạch sẽ và gọn gàng, học sinh không thể ăn thức ăn
bên ngoài.
NHỮNG ĐIỂM CẦN NHỚ KHÁC VỀ BỮA TRƯA
● Bữa trưa của con bạn phải được đựng trong hộp ăn trưa có tên rõ ràng.
● Đồ uống phải được đựng trong hộp đựng có tên rõ ràng, không thể vỡ (không chứa đồ
uống có hương vị hoặc nước trái cây, nước chỉ).
● Xin đừng cho trẻ ăn quá no.
● Màng bọc / màng nhựa trong thường rất khó để trẻ nhỏ có thể hoàn
tác. Chọn thực phẩm và đồ đựng khỏa thân nếu có thể.
● Giải thích và thực hành ở nhà trước khi bắt đầu học, thứ tự ăn
uống, ví dụ, bắt đầu với bánh mì, sau đó là trái cây, sau đó là bất kỳ
món ăn đặc biệt nào.
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ANAPHYLAXIS
Sốc phản vệ là một tình trạng bệnh lý gây hậu quả nghiêm trọng. Trong trường chúng tôi
có một số ít trẻ em có một cuộc sống, nghiêm trọng-đe dọa bị dị ứng với các loại hạt và
trứng. Mặc dù điều này có thể không ảnh hưởng trực tiếp đến lớp học của con quý vị,
nhưng chúng tôi yêu cầu quý vị thảo luận với con mình về việc không cần chia sẻ thức ăn
ở trường. Do nguy cơ sốc phản vệ, chúng tôi cũng không khuyến khích việc chia sẻ thực
phẩm, chẳng hạn như bánh ngọt, cho sinh nhật của trẻ em. Nếu bạn muốn chia sẻ điều gì
đó đặc biệt cho sinh nhật của con bạn, vui lòng nói chuyện với giáo viên của con bạn để
thảo luận về các lựa chọn thay thế. Nếu con bạn bị sốc phản vệ, vui lòng cung cấp cho
nhà trường một bản sao của kế hoạch an toàn sốc phản vệ và epipen cho con bạn.
Xin lưu ý: do các giới hạn COVID-19, không thể chia sẻ thực phẩm dưới bất kỳ hình
thức nào trong giai đoạn 2021-2022.

Ngày đầu tiên ở trường
Bạn có thể làm theo một số bước đơn giản để đảm bảo ngày đầu tiên đến trường của con bạn
thật thú vị và thoải mái.
● Hãy chuẩn bị và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Thực hành cách mặc quần áo, đóng gói đồ
đạc, xác định bữa ăn nhẹ và bữa trưa, đồng thời mở hộp ăn trưa và chai nước trước khi
bắt đầu đi học.
● Nói về thói quen hàng ngày (xem Thời khóa biểu Trường học
Hàng ngày ở trang 4) và yêu cầu con bạn vẽ những gì chúng có thể
làm vào những lúc này.
● Nhập vai một số "Điều gì xảy ra nếu?" các tình huống. Điều gì
sẽ xảy ra nếu bạn không thể tìm thấy một người bạn trong giờ chơi?
Nếu bạn không thể mở hộp cơm trưa của mình thì sao? Nếu bạn
cần đi vệ sinh thì sao? Nếu bạn cảm thấy ốm thì sao?
Vào ngày đầu tiên của năm học, phụ huynh được hoan nghênh đi
cùng con em của họ vào lớp học (các giới hạn COVID đang chờ xử
lý). Khi con bạn đã mở túi và bắt đầu hoạt động, đó sẽ là lúc để 'tạm
biệt'. Điều tốt nhất cho cả bạn và con bạn là một lời tạm biệt nhanh
chóng và tích cực. Những cuộc chia tay kéo dài thường kết thúc trong nước mắt không nguôi và
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khiến trẻ buồn. Giáo viên đứng lớp và nhân viên hỗ trợ sẽ có mặt để hỗ trợ về bất kỳ vấn đề tách
biệt nào.
Xin Lưu ý: do các hạn chế của COVID-19, điều này có thể không thực hiện được vào năm
2022.

Vào Ngày Đầu tiên, con bạn sẽ cần mang theo:
● Mũ đi học (được đặt tên và giữ ở trường)
● Cặp đi học (có quần áo để thay) Đồ
● ăn nhẹ, bữa trưa và chai nước.
Mũ của học sinh sẽ được giữ ở trường để đảm bảo các em luôn được bảo vệ trong suốt thời gian
ra ngoài. Theocủa trường chúng tôi Chính sách Thông minh Mặt trời, trẻ em phải đội mũ từ
tháng 9 đến tháng 4. Vui lòng dán nhãn tất cả các vật dụng trên bằng họ và tên của con bạn, cũng
như tất cả quần áo, giày dép, hộp cơm trưa, nắp đậy, hộp đựng đồ uống, v.v ... Bằng cách này,
nếu có thứ gì đó bị mất, nó có thể được trả lại một cách dễ dàng.
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Những Tuần Đầu Tiên Ở Trường
NÓI TỐT LÀNH
Thiết lập các thói quen đến trường - chào hỏi giáo viên, cho phép trẻ cất đồ đạc của riêng mình
, vv Hãy nói với con bạn khi nào bạn sẽ về, chẳng hạn như “Tôi sẽ quay lại nhà để đón bạn.” Nói
lời tạm biệt, bằng một nụ hôn, cái ôm hoặc vẫy tay, sau đó rời đi. Hãy vững vàng và yêu thương!
KHI BẠN TRỞ LẠI
Duy trì lịch trình đón khách có thể dự đoán trước. Cố gắng tránh hỏi con bạn "Con có nhớ mẹ
không?" hoặc "Tôi nhớ bạn", đặc biệt là đối với trẻ em chưa biết đi. Chia sẻ sự nhiệt tình của con
bạn và kể lại những kinh nghiệm ở trường của chúng, một cách tích cực. Thiết lập các thói quen
tạm biệt với giáo viên và các bạn cùng lớp. “Chúng tôi sẽ gặp bạn vào sáng mai” - sau đó rời đi
với con bạn.
DẶN DÒ - VỀ NHÀ
Tất cả phụ huynh được yêu cầu đợi bên ngoài tòa nhà. Các giáo viên sẽ đưa từng lớp ra ngoài để
gặp phụ huynh vào cuối ngày và sẽ luôn đợi con bạn cho đến khi chúng được thu dọn.
Xin lưu ý: Các quy trình này phụ thuộc vào các hạn chế COVID-19.
LÀM BẠN BÈ
Cố gắng không làm con bạn lo lắng hơn bằng cách liên tục hỏi, "Hôm nay con chơi với ai?" Tập
trung vào điều TÍCH CỰC, đợi con bạn tình nguyện thông tin về “diễn biến” ở trường - để trẻ có
thời gian đánh giá tình hình mới. Trẻ em thường không kết bạn “suốt đời” cho đến khi khoảng 12
tuổi. Thay vào đó, họ chơi với nhiều nhóm bạn khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Hỏi về
công việc, điều gì thú vị trong ngày, hoặc câu chuyện trong ngày có tốt không. Chờ thông tin về
tình bạn. Khi con bạn sẵn sàng kết bạn, bạn sẽ là người đầu tiên biết điều đó.
CON CÒN KHỦNG HOẢNG
Chúng ta biết cha mẹ có thể căng thẳng như thế nào nếu con cái miễn cưỡng phải xa mình; tuy
nhiên, trẻ em hầu như luôn hòa nhập vào các hoạt động sau khi cha mẹ đã rời đi. Con bạn sẽ cần
hiểu rằng đi học là một phần của quá trình lớn lên. Có bốn lĩnh vực cần được duy trì nhất quán để
giúp giảm thiểu các vấn đề tách biệt:
1. Không nán lại. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tách khỏi con mình, hãy cố gắng không thể
hiện rằng bạn đang bực bội, vì con bạn sẽ nhận ra sự đau khổ của bạn và phản ánh điều đó.
2. Đưa trẻ đến trường đúng giờ. Đi muộn gây khó chịu và có thể gây lo lắng cho trẻ.
3. Luôn đảm bảo rằng bạn có mặt để đón con sau giờ học nếu con đang trông đợi bạn. Con bạn
phải có thể dành khoảng thời gian xa bạn này để đảm bảo với niềm tin rằng bạn hoặc người khác
mà con bạn tin tưởng sẽ ở đó khi mỗi ngày trôi qua. Nếu bạn đến muộn, xin vui lòng liên hệ với
nhà trường để trẻ không bị đau khổ quá mức.
4. Không bao giờ, trừ khi con bạn thực sự bị ốm, hãy để con bạn ở nhà với bạn 'chỉ một lần này'.
Điều này có thể dạy đứa trẻ rằng việc đi học là một vấn đề của sự lựa chọn, không phải là một
yêu cầu pháp lý. Tất nhiên, nếu trẻ bị bệnh thật sự thì việc ở nhà là bắt buộc.
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Thông tin chungThông tin
LIÊN HỆ KHẨN CẤP
khẩn cấp trên mẫu Đăng ký rất quan trọng. To-date Up-thông tin là rất quan trọng, và phụ huynh
được yêu cầu để tư vấn cho học ngay không chậm trễ, của bất kỳ thay đổi số điện thoại (di động,
nhà, nơi làm việc), người liên lạc khẩn cấp, vvTRÌNH

CHÖÔNG THAM GIA SINH HOẠT - 'IT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BẤT NGỜ '

Học sinh phải đi học hàng ngày. Nếu con của quý vị vắng mặt vì bệnh tật hoặc một lý do khác,
quý vị cần giải thích cho trường. Điều này cũng dễ dàng như gọi cho những người phụ nữ đáng
yêu trong văn phòng, gửi giấy báo / giấy chứng nhận đến trường hoặc ghi lại thời gian vắng mặt
trên COMPASS. Nếu trẻ đến muộn hoặc ra khỏi trường trong ngày học, phụ huynh phải đến văn
phòng và ký tên cho trẻ ra ngoài. Vui lòng không đến trực tiếp lớp học của con bạn. Trẻ em không
đi học vào những ngày có chương trình giảng dạy và phụ huynh sẽ được thông báo đầy đủ về
những ngày rảnh rỗi này của học sinh qua bản tin của trường.
THỰC TRẠNG
Phụ huynh phải đảm bảo rằng con cái của họ đến trường đúng giờ mỗi sáng. Khi học sinh đến
lớp muộn, họ có thể làm gián đoạn việc giảng dạy bài học hoặc bỏ sót thông tin quan trọng. Các
giáo viên túc trực mỗi ngày học từ 8:45 sáng. cho đến 3:45 chiều. Sau 3:45 chiều, trẻ em chưa
được nhận sẽ được yêu cầu đợi tại văn phòng cho đến khi được đón. Chúng tôi khuyên trẻ em
nên đến trong khoảng thời gian từ 8 giờ 45 sáng đến 9 giờ sáng. Điều quan trọng nhất là trẻ em
phải đến trường và sẵn sàng bắt đầu lớp học lúc 9:00 sáng.
THỜI TIẾT TỐT
Trong thời tiết ẩm ướt, hãy đảm bảo rằng con bạn có quần áo và giày dép phù hợp. Một trọng
lượng nhẹ áo khoác không thấm nước là điều cần thiết để mặc bên ngoài. Trẻ em vẫn ở trong
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lớp học của chúng và đôi khi ngày này qua ngày khác vào những ngày ẩm ướt, những ngày gió
và trong những thời điểm quá nóng.
CHƯƠNG TRÌNH BUDDY
Trong Học kỳ Một, học sinh lớp Chuẩn bị sẽ được chỉ định mộtLớp Năm người bạn. Bạn thân gặp
nhau hai tuần một lần trong năm và thực hiện một loạt các hoạt động cùng nhau. Trong những
tuần đầu tiên đi học, các em lớp 5 trông nom các bạn trong sân chơi.
HẤP DẪN VÀ ƯU ĐÃI
Các em sẽ có cơ hội tham gia các chuyến du ngoạn hoặc du ngoạn trong suốt cả năm. Giáo viên
lên kế hoạch cho các chuyến tham quan và du ngoạn phù hợp với chương trình giáo dục của
trường và các đơn vị điều tra. Ghi chú quyền sẽ được gửi trên La bàn. Phải đưa ra sự đồng ý và
thanh toán (nếu được yêu cầu) trước ngày khóa sổ để cho phép con bạn có thể tham gia một
chuyến du ngoạn theo kế hoạch. Rất tiếc, con bạn sẽ không thể tham dự nếu những khoản thanh
toán này không được thực hiện trước sự kiện.

MẤT TÀI SẢN
Vui lòng ghi tên tất cả đồ đạc của con bạn một cách rõ ràng và khuyến khích con bạn trông coi đồ
đạc của mình. Nếu thích hợp, vui lòng sử dụng một điểm đánh dấu vĩnh viễn. Nếu đồ đạc bị thất
lạc, vui lòng thường xuyên kiểm tra Tài sản bị thất lạc tại mỗi khu học xá.
ĐỒNG PHỤC TRƯỜNG HỌC
Nhà trường có chính sách bắt buộc về đồng phục học sinh, nhằm mục đích phát triển sự thống
nhất, lòng tự hào và ý thức về bản sắc trong Trường Tiểu học Epping. Việc đội mũ xô hoặc mũ
rộng vành bắt buộc phải được đội từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 4 vì chúng tôi là Trường Thông
minh Mặt trời. Đồng phục có sẵn từ PSW bằng cách đến cửa hàng Campbellfield của họ hoặc
mua trực tuyến. Một bản sao của Bảng giá thống nhất và chi tiết đặt hàng được bao gồm trong gói
đăng ký của bạn.

AN TOÀN TRONG VÒNG CHƠI
● Vào tất cả các giờ giải lao và giờ ăn trưa, các nhân viên đều túc trực.
● Giày dép không được coi là giày dép phù hợp để đi học. Vui lòng đảm bảo con bạn đi giày
bít mũi hoặc giày chạy bộ.
● Không được phép mang chó vào sân trường trong giờ học.
● Trẻ em có thể đi xe đạp hoặc xe tay ga đến trường nhưng
phải dắt chúng một lần qua cổng trường. Do luật an toàn giao thông
đường bộ, trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm. Xe đạp và xe tay ga
có thể được cất giữ trong khoang để xe đạp tại mỗi trường.

SUNSMART
Chúng tôi là một trường học Sun Smart. Kết quả là, trong Điều
khoản One và Bốn, sinh viên sẽ được yêu cầu đội mũ trường while
chơi bên ngoài. Học sinh không đội mũ được yêu cầu chơi dưới bóng râm bên ngoài trong giờ ra
chơi và giờ ăn trưa. Mũ đi học có sẵn để mua từ PSW.
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TAI NẠN HOẶC TAI NẠN
Tai nạn khó tránh hoàn toàn, nhưng sự giám sát của nhân viên mọi lúc sẽ giảm thiểu đến mức
thấp nhất. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, con bạn sẽ được chăm sóc trong khi cấp cứu. Bất cứ
nơi nào có thể, bạn sẽ được liên hệ và tư vấn trước khi điều trị y tế. Trường học của chúng tôi
được trang bị chỉ để xử lý các trường hợp ốm đau và thương tích nhẹ. Chúng tôi không có sẵn
nhân viên để cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng. Nếu con bạn bị ốm, chúng tôi sẽ cố gắng
hết sức để liên lạc với bạn. Nếu điều này không thể thực hiện được, hãy liên hệ với người liên hệ
khẩn cấp trong hồ sơ thông tin khẩn cấp của con bạn.
NHỮNG ĐIỀU CÓ GIÁ TRỊ
Chúng tôi khuyến khích trẻ em không nên mang những đồ vật hoặc đồ chơi có giá trị đến trường
vì chúng có thể bị hư hỏng hoặc mất mát.
QUẢN LÝ ASTHMA
Nếu con bạn bị hen suyễn, vui lòng đảm bảo nhà trường biết về tình trạng của trẻ. Kế hoạch Hành
động Suyễn của Học sinh phải được hoàn thành. Điều quan trọng là trẻ phải gửi thuốc thích hợp
đến trường và để trong cặp sách của trẻ nếu cần.
THAM QUANHỌC CỦA TRƯỜNG Các
KHÓAcơ sở mầm non được nhân viên y tế và nhân viên y tế kiểm tra thị lực, thính giác và sức
khỏe tổng quát. Một bảng câu hỏi sẽ được gửi về nhà trong học kỳ một để bạn hoàn thành và gửi
lại.
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Giao tiếp
COMPASS
Tại Epping Primary, chúng tôi sử dụng COMPASS như một cách để
theo dõi việc đi học của học sinh và để truyền đạt thông tin chính về
nhà cho gia đình.
Giáo viên đánh dấu các cuộn bằng phương pháp điện tử bằng COMPASS và phụ huynh có thể
giải thích bất kỳ trường hợp vắng mặt nào bằng cổng la bàn. La bàn bao gồm nhiều tính năng
khác nhau, bao gồm khả năng:
▪ Theo dõi việc đi học của con bạn và nhập lời giải thích khi đến muộn hoặc vắng mặt.
▪ Liên lạc với giáo viên của con bạn và cập nhật thông tin chi tiết về gia đình bạn.
▪ Xem 'Tin tức của tôi', một nguồn cấp tin tức về các thông báo, cảnh báo và cập nhật của
trường.
Thông tin chi tiết về thông tin đăng nhập sẽ được gửi về nhà vào Học kỳ 4 năm 2021 hoặc đầu
Học kỳ 1 năm 2022. Bạn có thể tải xuống ứng dụng miễn phí trên điện thoại của bạn hoặc thiết bị
tương thích khác.
SEESAW
Seesaw là một ứng dụng miễn phí cho phép các thành viên trong gia
đình cập nhật tình hình học tập của con họ và dễ dàng giao tiếp giữa
trường học và nhà. Tại Trường Tiểu học Epping Bập bênh là một trong
những liên kết chính của chúng tôi giữa gia đình và trường học để chia
sẻ và kỷ niệm việc học tập của học sinh. Giáo viên lớp học của bạn sẽ
gửi thông tin về nhà cho Bập bênh trong Học kỳ Một.
HỘI
Mỗi trường thực hiện mộttoàn bộ học sinh viên lãnh đạo lắp ráp hai tuần một lần vào chiều thứ
Sáu. Tất cả phụ huynh và người chăm sóc đều được hoan nghênh tham dự.
BẢN TIN
Bản tin trực tuyến được cung cấp cho các gia đình hai tuần một lần. Các Nhóm Cấp Năm cũng
gửi Bản tin về nhà mỗi học kỳ qua Bập bênh và La bàn.
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Chương trình giảng dạy và Chuyên gia
TIẾNG ANH
Tiếng Anh bao gồm ba lĩnh vực:
● Đọc và Nhìn
● Viết
● Nói và Nghe
Trường chúng tôi có các hội thảo về đọc là các nhóm nhỏ tập trung vào việc dạy học sinh sử dụng
các chiến lược cụ thể để hỗ trợ và phát triển khả năng đọc của họ thông qua khả năng hiểu, độ
chính xác, sự trôi chảy và mở rộng vốn từ vựng.
Viết dựa trên chương trình Big Write. Học sinh áp dụng các kỹ năng đã học trong dạy học theo
nhóm nhỏ để viết các kiểu văn bản khác nhau trong suốt cả năm. Chúng tôi sử dụng chương trình
Little Learner's Love Literacy để phát triển kiến thức ngữ âm.
Nói và nghe được kết hợp vào tất cả các lĩnh vực của chương trình học.
TOÁN Toán
học cũng có các lĩnh vực học tập khác nhau:
● Số và Đại số
● Đo lường và Hình học
● Thống kê và Xác suất
Khái niệm quan trọng nhất là chuẩn bị là học các số từ 0 - 10 và đảm bảo rằng tất cả học sinh đều
cảm thấy thoải mái khi nói, làm, viết, vẽ và thao tác với những con số này.
SEA - Social Emotional Learning
Chương trình này được giảng dạy bởi các giáo viên trong lớp và tập trung vào các chủ đề phúc
lợi khác nhau như lòng biết ơn, hòa đồng, bền bỉ, tự tin, chánh niệm, tổ chức cá nhân và khả
năng phục hồi.
VISUAL ARTS
Chương trình Nghệ thuật bao gồm nhiều khía cạnh của Nghệ thuật Thị giác bao gồm hội họa và
tác phẩm thủ công. Trường có Chương trìnhhai năm một lần Nghệ thuật để triển lãm các tác
phẩm của sinh viên.
NGHỆ THUẬT THỰC HIỆN
Trẻ em học về âm nhạc, khiêu vũ và kịch thông qua một chương trình cân bằng các hoạt động
thực hành bao gồm hát, nghe, chơi, di chuyển, nói và sáng tạo. Trường có sản lượng toàn trường
hai năm một lần.
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ITALIAN
Trẻ em tham gia các buổi học tiếng Ý hàng tuần, nơi các em học cách chào hỏi, số đếm và bảng
chữ cái cũng như hát các bài hát và nghe những câu chuyện nổi tiếng bằng tiếng Ý. Sinh viên kỷ
niệm tất cả những điều tiếng Ý trong Ngày Ý của chúng tôi.
THƯ VIỆN
Mỗi cơ sở tại Trường Tiểu học Epping đều có thư viện và mỗi lớp học đều có thể ghé thăm thư
viện hàng tuần. Trong những buổi học này, học sinh có thể mượn tối đa ba cuốn sách cùng một
lúc. Bắt buộc phải có túi thư viện khi mượn sách từ thư viện. Các preps có thể cho mượn mỗi lần
một cuốn sách và khi trẻ phát triển trách nhiệm cao hơn, chúng sẽ được phép mượn ba cuốn
cùng một lúc. Thời gian vay là một tuần. Sách có thể được trả lại bất cứ ngày nào; có một bồn
tắm thư viện trong mỗi lớp học để trả lại.
THỂ DỤC
Trong giờ học Giáo dục thể chất, các em sẽ được trải nghiệm các chương trình tuần tự về các
lĩnh vực vận động, khiêu vũ, thể dục, bơi lội, trò chơi và kỹ năng, thể dục dụng cụ. Trong suốt
những năm tiểu học, trẻ em cũng sẽ có cơ hội tham gia điền kinh, các trò chơi thể thao liên
trường, chạy việt dã và nhiều sự kiện thể thao khác.
PMP
Chương trình Vận động Nhận thức (PMP) là một chương trình dựa trên chuyển động giúp học
sinh nhỏ tuổi cải thiện khả năng phối hợp mắt / tay và mắt / chân, thể lực, thăng bằng, vận động
và các kỹ năng theo dõi mắt. Preps tham gia các buổi PMP hai tuần một lần với các giáo viên
trong lớp của họ.
SWIMMING
High Street: Học sinh từ P-4 tham gia học bơi tại YMCA Epping. Preps bơi một lần mỗi tuần
trong Học kỳ Bốn. Thông tin sẽ được gửi về nhà về chương trình này trong Học kỳ Ba.
Greenbrook: Tất cả học sinh từ P-6 tham gia học bơi tại YMCA Epping trong Học kỳ Ba. Thông
tin sẽ được gửi về nhà về chương trình này trong Học kỳ Hai.
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Lễ kỷ niệm và các sự kiện đặc biệt
100 NGÀY TRƯỚC HẠN
Các trẻ em sẽ kỷ niệm trong Học kỳ 3 ngày thứ 100 của chúng trong lớp Dự bị! Đây là một lễ kỷ
niệm tuyệt vời, và chúng tôi sẽ gửi thêm thông tin đến gần sự kiện này. Thông thường, học sinh
được khuyến khích ăn mặc như một cụ già 100 tuổi, như bạn có thể thấy trong hình dưới đây.
Chúng tôi cũng tổ chức nhiều hoạt động khác nhau dựa trên con số 100.

ĂN SÁNG TRƯỚC
Trong Học kỳ Bốn, học sinh có cơ hội trải nghiệm bữa sáng Chuẩn bị như một phần của chương
trình cắm trại của trường. Học sinh đến trường sớm trong bộ đồ ngủ và dùng bữa sáng đặc biệt
với các bạn và giáo viên của mình. They then get changed into their school uniform at school and
remain at school for the rest of the day.
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