Please note that we were unable to find
someone who could check that the
translations in this presentation are correct.
If you are able, we would appreciate your
feedback on this.

Ju lutemi vini re se ne nuk ishim në gjendje
të gjenim dikë që mund të kontrollonte që
përkthimet në këtë prezantim janë të sakta.
Nëse jeni në gjendje, do të vlerësonim
përshtypjet tuaja për këtë.

Faza e fondacionit
informacion Shkolla
Filluese

Hyrja e tronditur
Ju lutemi shikoni orarin tuaj individual, i cili përfshin datën dhe kohën e fillimit, pikat
e grumbullimit dhe mbledhjen e pikave.
Fëmijët më të vegjël së pari (në varësi të nevojave individuale të fëmijës)

Grupi 1

mëngjes

Mëngjes dhe qëndroni për drekë

Grupi 2 & 3

pasdite

Gjithe diten

Gjithe diten

•Ne dëshirojmë që fëmijët të vendosen sa më shpejt që
të jetë e mundur

•Ata kanë shumë gjëra të reja për t'u mësuar
•Ne kemi zbuluar në të kaluarën se fëmijët lodhen
shumë kur fillojnë shkollën
•Fëmijët kanë më shumë kohë në një grup më të vogël
për t'u vendosur në mjedisin e tyre të ri

Pse të fillojnë
gjysmë ditët?

Vizitat në shtëpi virtuale
Ne do të kontaktojmë së shpejti për të rregulluar një vizitë në shtëpi
virtuale me ju dhe fëmijën tuaj. Disa prej jush tashmë e kanë rregulluar
këtë.
Përveç kësaj, ne do të donim të kishim një vizitë tjetër në shtëpi virtuale
përpara se fëmija juaj të fillojë shkollën.
Pse vizitë në shtëpi?
Kjo i jep fëmijës tuaj mundësinë që të na shohë përsëri ndërsa është në
një mjedis të njohur
Kjo ju jep një shans të bëni pyetje të mëtejshme që mund të keni

Ne do t'ju kontaktojmë në fillim të shtatorit për ta rregulluar këtë.

Përgatitja e fëmijës tuaj për shkollë
Fëmijët duhet të jenë në gjendje të ...
... përdorni tualetin në mënyrë të pavarur
... vishen dhe zhvishen vetë

Si mund ta
përgatis fëmijën
tim për shkollë?

.... ushqehen vetë

Ju lutemi shikoni Manualin e Fazës së Fondacionit
për të parë se si mund ta përgatisni fëmijën tuaj për
të mësuar.

Ditët e para ...

Happensfarë ndodh
gjatë javës së parë të
shkollës?

Në ditën e parë të fëmijës tuaj, ju lutemi ndihmoni ata të gjejnë kunj dhe
tabaka të palltoit të tyre. Këto janë jashtë klasave të Fazës së
Fondacionit

Aktivitetet do të përcaktohen që fëmijët të bëjnë gjatë mbërritjes, kështu
që ju lutemi mos ngurroni të vendosni fëmijën tuaj në njërën nga këto
nëse keni nevojë.

Nëse ju ose fëmija juaj është i pazgjidhur, do të ketë një mundësi që ju
të prisni, ose telefon më vonë - 225319.

Në fund të seancës, fëmijët do t'ju dorëzohen. Ju lutemi na tregoni
paraprakisht për çdo ndryshim në rregullim.

Dita e Fëmijës tuaj
8.50 – hapet shkolla
9.00 – regjistrohem

Si do të duket dita e
fëmijës tim?

9.10 – RWI – leximi dhe shkrimi
PDR (fëmija filloi kohën)
snack
11.30 – drekë
12.30 – regjistrimi dhe veprimtaria e udhëhequr nga të rriturit
PDR (fëmija filloi kohën)
2.45 – Luaj
3.15 – koha e shtëpisë

Whatfarë do të bëjë fëmija juaj.
"Ne po mësojmë të jemi të sigurt dhe të lumtur"
- bej shoke
- zhvillimi i vetëbesimit dhe pavarësisë
- të mësuarit për të ndjekur pritjet dhe rutinat
- vazhdojnë udhëtimin e tyre të të mësuarit në aftësi
themelore nga ku janë

Si do të duket
mësimi i
fëmijës tim në
termin e parë?

Farë do të bëjmë.
"Po njohim fëmijën tuaj"
• ndërtimi dhe mbështetja e marrëdhënieve pozitive
• mbështetja e fëmijëve në zhvillimin e vetëbesimit dhe
pavarësisë

• mbështetja e fëmijëve për të mësuar pritjet dhe rutinat
• duke vlerësuar se ku ndodhet fëmija juaj në të gjitha fushat e të
mësuarit në mënyrë që ne t'u ofrojmë atyre furnizimin më të mirë
për t'iu përshtatur më së miri nevojave të tyre.

Willfarë do të
bëjë stafi për
të siguruar
fillimin më të
mirë të
mundshëm për
fëmijën tim?

Koha e drekës
Darka në shkollë është falas për të gjithë deri në Vitin 2

Fëmijët mund të zgjedhin të sjellin një drekë të mbushur nga shtëpia. Ju
mund të vendosni çdo ditë nëse fëmija juaj do të ketë një darkë shkollore
ose drekë të mbushur në shtëpi.

Gjithmonë ekziston një opsion vegjetarian dhe sanduiç.

Sfarë lloj gjërash bëjnë një drekë
të mbushur mirë?

Ajo që fëmija juaj ka nevojë në
shkollë
Do ditë, fëmijët sjellin ...

shishe uji (pa
gotë)

çanta librash - mund
të blihet nga zyra e
shkollës për 5 £
Përsëri të lutem - nuk
ka çanta të mëdha

rostiçeri shtesë nëse
dëshironi - ju lutem shikoni
në fletën e rostiçeri

Dhe… Ju lutemi
etiketoni çdo gjë !!!

Ju lutemi - asnjë lodër nga shtëpia për t'u sjellë në shkollë

Ajo që fëmija juaj ka nevojë në
shkollë
Gjërat për të qëndruar në shkollë…

Çizme të gomës

Pantallona të shkurtra dhe
këpucë PE

rroba
rezervë

Pse rroba rezervë?

Dhe… Ju lutemi
etiketoni çdo gjë !!!

Përsëri të lutem - nuk ka çanta të mëdha

