Sevgili Ebeveynler 16 Haziran 2022
Aileleri desteklemek için Education Welfare Service ile yakın bir şekilde çalışıyoruz ve çocuğunuzun okula
devam edip etmediğini ve dakikliğini düzenli olarak izliyoruz.
Pek çok çocuğun yıl boyunca bazı dönemlerde rahatsız olacağını anlıyoruz, ancak araştırmalar okula devam,
dakiklik ve başarı arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermiştir ve bu nedenle, tahmin edebileceğiniz
gibi, okulda başarılı olan çocuklar, okulda başarılı olan çocuklardır. Okula zamanında varan yüksek katılım
düzeyi.
Çocuğunuzun tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmanın bir yolu, hastalık, tıbbi acil durumlar, dini
törenler veya tamamen kaçınılmaz durumlar dışında herhangi bir nedenle okula devam etmemelerini
sağlamaktır.
Yurtdışına Seyahat/Tatiller
İstisnai durumlar olmadıkça hiçbir tatile izin vermeyeceğiz. Her yıl 13 hafta tatilimiz vardır ve bu nedenle
tatillerinizi o haftalarda yapmanızı rica ederiz. İstisnai durumlar varsa, bilet rezervasyonu yapmadan önce lütfen
talebinizi bu koşulların ana hatlarını çizerek okula yazılı olarak iletin.
Tıbbi Randevu Rezervasyonu
Acil olmayan tüm tıbbi ve diş randevularınızı okul saatleri dışında veya okul tatillerinde yapmanızı rica ederiz.
Devamsızlık Bildirme
Çocuğunuz okula gelmeyecekse, lütfen sabah okula gelemeyeceğini nedeni ile birlikte arayınız veya e-posta
gönderiniz. Sabah 9.30'a kadar sizden haber alamazsak sizinle iletişime geçeceğiz.
Dakiklik
Çocuğunuzun okula zamanında gelmesi çok önemlidir. Her gün 10 dakikalık gecikme, yıl boyunca 6 gün eğitim
kaybı anlamına gelir. Diğer tüm çocuklar yerleşmiş ve onların öğrenimine dahil olmuşken bir çocuğun bir sınıfa
girmesi de çok zor ve utanç vericidir. Geç gelmek, çocuğunuz için güne iyi bir başlangıç değildir. Günün sabah
9'da başladığını hatırlatmak isteriz. Kapılar 8.45'te açılıyor ve 8.55'te kapanıyor. Çocuğunuz geç kalırsa, onu
okul ofisine getirmeli ve gecikmelerinin nedenini personele bildirmelisiniz.
Okul gününün saat 15:15'te bittiğini hatırlatmak isterim. Kaçınılmaz olarak gecikirseniz lütfen bize bildirin ve
mümkünse çocuğunuzun alınması için alternatif düzenlemeler yapın.
Herhangi bir nedenle çocuğunuzu okula getirmekte zorluk çekiyorsanız veya okula devamla ilgili herhangi bir
konuyu görüşmek isterseniz, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
En iyi dileklerimle
Kate Stevens
Baş Öğretmen
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