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مدرسه
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تتلفن3‐5419 :
ززمان شروع مددرسه-از دانش آآموزان انتظار می رود که ساععت
 8:20صبح درر کالس خود حااضر باشند.
0

جرقه" چيست؟  -يک فعاليت اک
"ج
بار در سال برگزار می شود )پاي
ر
می تواند به انتخاب
که دانش آموز ی
ه
کند ،اين فعاليت مم
آن ھا شرکت ،
بودده يا دارای حداقل ھزينه باشد.

لطفا ھنگگامی که دانش آمموز
غيبت دانش آمووز -
غ
يد
غايب است ،با ددفتر تماس گرفتته و اطالع دھيد
غ

پووشه ارتباطات -پوشه ای که کاار دانش آموز د
صورت ھفتگی ببه خانه برده می
و به ص
خواسته می شود تا جھھت تأييد اينکه
ه
امضا کنند.
ا
کرده انند ،آن را

ددانش آموزانی ککه دير می رسنند  -اين دانش آمموزان بايد
خود را به دفتر
الس ،حضور خ
ل از رفتن به کال
قبل
گگزارش دھند.

يک استتراحت  15دقيققه
ززنگ استراحت تغذيه -
عت 10:35
اای برای دانش آآموزان در ساع
ت برای سه پايهه.
صل زمانی متفاوت
نناھار  -صرف ناھار در فواص
 12:15و پايه 8
ت  ،11:50پايهه  7در ساعت 5
پپايه  6در ساعت
 ،12دانش آموززان در کافه ترييا غذا می خورنند.
ددر ساعت 2:50
 (Opچيست؟ ييک استراحت ط
آآپشنز )ptions
طوالنی  25دقيققه
اای که برای پايهه  6در ساعت  ،12:15برای پايه 7
ددر ساعت  11:50و برای پايهه  8در ساعت  1:15برنامه رريزی
ش آموزان می توانند به سالن ورزشی ،کتابخخانه،
شده است .دانش
ش
ط ،باشگاه يا آزمايشگاه بروند.
ااتاق بازی ،حياط
ت  2:50عصرر برای اتوبوس ھا و
ززمان خروج از مدرسه  -ساعت
ی
 2:55عصر بررای افراد پياده و دانش آموزانی
5
ی(.
ل آن ھا می آيد )خروج عمومی
ککه کسی به دنبال
طول روز يا براای بردن دانش آموزشان به
ووالدينی که در ط
ممدرسه می آيند .1 -برای وروود به ساختمان ززنگ بزنند .2 ،به
ددفتر مراجعه کننند و منتظر شووند تا کودک شان
ن فراخوانده شوود،
ج ،فرم خروج ددانش آموز را پرر کنند.
 .3ھنگام خروج

 دانش آموزان يکالس درس
کال
ھای ديگر ،به کالس
صلی دارند و بررای فعاليت ی
اص
مننتقل می شوند.

خانگی"  -تمام پپايه ھا شامل تيم
سازمان دھی "خ
س
چندين کالس دررس اصلی تشکي
می شوند که از چ
ی
گرروه سه ،چھار يا پنج نفره از ممعلمان ،مباحث
داانش آموزان آن "خانه" تدريس می کنند .ھر پا
قرار گرفته است و کالس ھای ھر
از ساختمان ر
ز
می کنند.
شتراکی از يک فضا استفاده ی
اش

وب سايت را بررس
عات بيشتر -ب
بررای کسب اطالع
جلو( که در اخت
دانش آموز )قسمت ج
ستور کار ش
دس
ست ،نگاھی بيانندازيد
اس

