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Introduction to Kinder - Foundation Transitions at Truganina College 

مقدمة في 1شرة معلومات الوالدين # ن  

Kinder التحوالت التأسيسية في كلية  -  Truganina 

Thursday 8th October 
 مسجلة مسبقا

Kinderمقدمة في  التحوالت التأسيسية في كلية  -  Truganina 

 محو األمية والحساب والحضور
 

Thursday 22nd October 
 مسجلة مسبقا

 مدرسو المواد والتقييمات وتعلم القرن الحادي والعشرين
 

Thursday 5th November 
 يتم تحديدها

 

 المشاركة المجتمعية وما يمكن توقعه في الفصل الدراسي األول.

)وقت التعلم ، مقابالت التقييم ، الخدمات المصرفية المدرسية ، عناصر التعليم األساسية ، البوصلة ، 

CSEF ، إغاثة المدارس الحكومية ، معسكر أستراليا ، طلبات الغداء ، الزي المدرسي(   
 

Thursday 19th November 
 يتم تحديدها

 

2021لعام إجراءات وتوقعات الفصل الدراسي ، االستعداد   
 

Learning Intentions and Success Criteria -  التعلم ومعايير النجاح نية  

 

Reading at Home- القراءة في المنزل 

 

يبدأ كل درس في الكلية بنوايا التعلم ومعايير النجاح. عندما 

يعرف الطالب ما يتعلمونه ، يكونون قادرين على تحمل 

مسؤولية تعلمهم. تساعد معايير النجاح الطالب على إظهار 

 فهمهم لما تعلموه.

Truganina Collegeفي  ، من المتوقع أن يقرأ كل طفل  

ليلة من  300كل ليلة في المنزل. يهدف كل طالب إلى تحقيق 

القراءة. سيحصل طفلك على سجل قراءة كجزء من حزمة 

 الكتب الخاصة به. سجل قراءة طفلك كل ليلة.

 



 

Homework - واجب منزلي 

 

 

 

 

 

Attendance 

 

School Website 

http://truganinap9.vic.edu.au 

تعطى أسبوعيا لجميع الطالب   F-9. 

 يدعم التعلم الذي يحدث في الفصل.

 تطور عادات الدراسة طوال حياة طفلك.

 التركيز على القراءة والكتابة والرياضيات والهجاء.

ستحدد الموضوعات أيًضا الواجب المنزلي مرة واحدة لكل فصل 

 دراسي.

 

كليتنا في التركيز على تحسين بيانات حضور الطالب. لكي يتعلم الطالب ، يجب أن يكونوا في المدرسة ويصلون في تستمر 

 الوقت المحدد. نحن نقدر دعم العائالت عندما يتعلق األمر بحضور الطالب.

 إذا كان طفلك مريًضا وال يمكنه الحضور إلى المدرسة ، فعليك االتصال بالمدرسة:

 مكالمة هاتفية بالمكتب  -9800 9368 03 

 truganina.p9.co@edumail.vic.gov.au - اكتب رسالة بريد الكتروني 

 كتابة مالحظة في مخطط الطالب 

 التحدث مباشرة إلى مدرس الفصل الخاص بطفلك

.تسجيل الغيابات على البوصلة  

 

http://truganinap9.vic.edu.au/
mailto:truganina.p9.co@edumail.vic.gov.au


 


