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Introduction to Kinder - Foundation Transitions at Truganina College
بنیادی معلومات ہینڈ آؤٹ 1 #
کائنڈر کا تعارف  -ٹرگیناینا کالج میں فاؤنڈیشن ٹرانزیشن
Thursday 8th October

کائنڈر کا تعارف  -ٹرگیناینا کالج میں فاؤنڈیشن ٹرانزیشن
خواندگی  ،تعداد اور حاضری

پہلے سے ریکارڈ شدہ

مضمون اساتذہ  ،تشخیص اور  21ویں صدی کی تعلیم

Thursday 22nd October

پہلے سے ریکارڈ شدہ
Thursday 5th November

کمیونٹی کی مصروفیات اور پہلی مدت میں کیا توقع کریں۔
(سیکھنے کا وقت  ،تشخیص کے انٹرویوز  ،اسکول بینکنگ  ،ضروری تعلیم والے سامان  ،کمپاس
 ،سی ایس ای ایف  ،ریاستی اسکولوں کی امداد  ،کیمپ آسٹریلیا  ،لنچ آرڈرز  ،اسکول یونیفارم)

کا تعین کرنا ہے

کالس روم کے معموالت اور توقعات  2021 ،کے لئے تیار ہو رہی ہیں

Thursday 19th November

کا تعین کرنا ہے

سیکھنے کی نیت اور کامیابی کا معیار Learning Intentions and Success Criteria
کالج میں ہر اسباق کا آغاز سیکھنے کی نیت اور کامیابی
کے معیار پر ہوتا ہے۔ جب طلبا جانتے ہیں کہ وہ کیا
سیکھ رہے ہیں  ،تو وہ خود اپنی سیکھنے کی ذمہ داری
قبول کرنے کے اہل ہیں۔ کامیابی کا کلیہ طلبہ کو یہ ظاہر
کرنے میں مدد کرتا ہے کہ وہ کیا سیکھ چکے ہیں۔

گھر پر کتابیں پڑھنا Reading at Home
ٹرگیناینا کالج میں توقع کی جاتی ہے کہ ہر بچہ گھر میں
ہر رات پڑھتا ہے۔ ہر طالب علم کا مقصد  300راتوں کی
پڑھنے کو حاصل کرنا ہے۔ آپ کے بچے کو کتابی سامان
کے حصے کے طور پر پڑھنے کا الگ ان ملے گا۔ ہر
رات اپنے بچے کے پڑھنے کو ریکارڈ کریں۔

گھر کا کام Homework-
تمام طلباء کو ہفتہ وار دیا جاتا ہے-
کالس روم میں ہونے والی سیکھنے کی حمایت کرتا ہے۔
آپ کے بچے کی ساری زندگی کے لئے مطالعہ کی عادات
تیار کرتی ہے۔
پڑھنے  ،تحریری  ،ریاضی اور ہجے پر توجہ مرکوز۔
مضامین بھی ایک بار اصطالح میں ایک بار ہوم ورک مرتب
کریں گے۔

اسکول میں حاضری Attendance-
 ،انہیں theyہمارا کالج طلباء کی حاضری کے ڈیٹا کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ طلباء کو سیکھنے کے ل
اسکول میں ہونا چاہئے اور وقت پر پہنچنا چاہئے۔ جب ہم طلباء کی حاضری کی بات کرتے ہیں تو ہم اہل خانہ کے تعاون
کی تعریف کرتے ہیں.
اگر آپ کا بچہ بیمار ہے اور اسکول نہیں آسکتا ہے تو آپ کو مطلع کرنے کے لئے اسکول سے رابطہ کرنا ہوگا:
آفس کال کریں 03 9368 9800

 truganina.p9.co@edumail.vic.gov.auاسکول کو ای میل کریں
طالب علم منصوبہ ساز میں ایک نوٹ لکھیں
اپنے بچے کے کالس روم ٹیچر سے براہ راست بات کریں
کمپاس پر عدم موجودگی کو ریکارڈ کریں۔

School Website
http://truganinap9.vic.edu.au

