خوش آمدید به مالقات
اطالعات برای مرحله
پایهای

مرحله های ورود
شروع با کوچکترین فرزندان (وابسته به نیازهای فردی)
فرزندان وقت زیادی در گروه کوچکتر دارد تا به محیط جدید عادت کنند
صبح

چرا شروع با نیم روز؟
بچه من داشت به پیش دبستانی
تمام وقت میرفت

صبح و ناهار
بعد از ظهر

تمام روز
تمام روز

• میخواهیم که هر چه زودتر فرزندان
به محیط جدید عادت کنند
• تجربهها و چیزهای بسیاری جدید
هستند
• از تجربه گذشته ،میدانیم که در ابتدا،
فرزندان میتوانند خیلی خسته باشند

دیدار خانگی مجازی
به زودی با شما تماس خواهیم گرفت تا دیدار خانگی با شما و بخه شما را تربیت کنیم.
برای بعضی از شما ،این قبال تربیت شده.
عالوه بر این ،میخوایم که درست قبل از ابتدای مدرسه دیدار خانگی دیگر داشته باشیم.
دیدار خانگی برای چیست؟

•این فرصتی است که در آن فرزند میتواند ما را ببیند در حالیکه در محیط آشنا هست
•همچنین فرصتی است که در آن والدین میتوانند سؤال بپرسند
در اوایل سپتامبر با شما تماس خواهیم گرفت تا این دیدار را تریبت کنیم

آماده سازی فرزند برای مدرسه
فرزند باید بتواند:
•به طور مستقل به دستشویی برود
•خود را لباس بپوشاند
•خود را بخوراند

چگونه می توانم
فرزندم را برای
مدرسه آماده کنم؟
لفظا ً به کتاب راهنما برای مرحله پایهای ببیند برای اطالعات
درمورد آماده سازی فرزند برای مدرسه

چند روز اول

در طور اولین هفته
مدرسه ،چه اتفاق می
افتاد؟

لطفا ً به جدول زمانی فردی نگاه کنید .این شامل تاریخ و زمان شروع و محل
جمع آوری است.

• در روز اول ،لطفا ً به فرزند شما کمک کنید تا جا لباسی و سینی خود را
پیدا کند .اینها خارج از کالسهای مرحله پایهای هستند
• در هنگام ورود ،فعالیتهایی برای کودکان انجام می شود.

• اگر شما یا کودک ناراحت یا آشفته باشید ،می توانید بماند ،یا بعداً زنگ
بزند – 225 319
• در پایان جلسه ،کودکان به شما تحویل می شود .اگر ترتیب تغییر کند،
لطفا ً به ما اطالع دهید.

جدول زمانی
 – 8.50شروع مدرسه
 - 9.00ثبت
RWI – 9.10
 – PDRزمان کودک آغاز شده
خوراک
 – 11.30ناهار
 – 12.30ثبت
 - PDRزمان کودک آغاز شده
 – 2.45زمان بازی
 – 3.15بازگشت به خانه

در طول روز ،بچهام
چکار می کند؟

کاری که فرزند شما انجام خواهد داد
“ ما می آموزیم که ایمن و خوشحال باشیم“
•
•
•
•

دوست یابی
ایجاد اعتماد به نفس و استقالل
یادگیری دستورالعمل و کار روزمره
ادامه مسیر یادگیری خود در مهارت های اساسی

یادگیری فرزند
من در طول
ترم اول

کاری که ما انجام خواهیم داد
“ ما با فرزند شما آشنا می شویم ”
•
•
•
•

ایجاد و حمایت از روابط مثبت
حمایت از کودکان در ایجاد اعتماد به نفس و استقالل
حمایت از کودکان در یادگیری دستورالعمل و کار
روزمره
ارزیابی در همه زمینه های یادگیری تا بتوانیم
بهترین شرایط را فراهم کنیم

کارکنان برای
اطمینان بهترین
شروع برای
فرزند من چه
خواهند کرد؟

ناهار
ناهار در مدرسه – رایگان برای همه

ناهار آورده شده از خانه
•لطفا ً ظروف ناهار و نوشیدنی ها را برچسب بزنید
•لطفا ً هیچ شکالت ،شیرینی ،نوشیدنی های گاز دار و بطری شیشه
چه چیزی را باید
در ناهار کودک
قرار دهم؟

فرزند من گوشت نمی
خورد– گزینه گیاهی
وجود دارد؟

هزینه ناهار
چقدر است؟

فرزند من ناهار
دوشنبه را دوست
نداری

در مدرسه چه چیزی ضروری است؟
هر روز بیاورید...
کیف کتاب
می تواند آن را با
هزینه  ۵پند از دفتر
مدرسه خریداری کرد
لطفا ً – هیچ کوله پشتی

بطری آب
هیچ شیشه

خوراک اضافی اگر بخواهید

لطفا ً  -هیچ اسباب بازی ها از خانه با مدرسه بیاورید

در مدرسه چه چیزی ضروری است؟
این چیز ها در مدرسه می ماند

لباس
یدکی

چرا لباس یدکی؟
فرزند من به طور
مستقل به توالت
می رود

کفش باران

شورت و کفش ورزشی

هیچ کوله پشتی

لطفا ً همه چیز را برچسب
بزند !!!

