2020 Prep ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ(ਸ਼ਨ

ਸਾਡ, ਸਕ-ਲ ਦਾ ਸuਪਨਾ...
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ‘ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ'
ਹੈ।
ਆਦਰ, ਅਖੰਡਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂਕੀਮਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਮਲਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
'ਫਰਕ ਬਣਾਓ'( Make a difference)
ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸਕ-ਲ ਕੀ ਹ(?
ਸਿੱਖਣਾ
ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ
ਰੁਮਾਂਚਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ
ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ!

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸਾਰੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਦੇ ਹਨ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੇ
ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸੁਨਿਹਰੀ
ਨਿਯਮਾਂ 'ਗੋਲਡਨ ਰੂਲਜ' ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ programme ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ
ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੋ
ਆਦਰ-ਮਾਣ ਕਰੋ
ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ
ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

Prep Curriculum

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
Prep ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਸਾਖਰਤਾ(Literacy) – ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ
ਗਣਿਤ- ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਅਲਜਬਰਾ, ਮਾਪ ਅਤੇ ਰੇਖਾਗਣਿਤ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਵਿਗਿਆਨ - ਭੌਤਿਕ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ
Humanities- ਭੂਗੋਲ, ਇਤਿਹਾਸ
Digital Technology
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ
ਕਲਾ (Arts)– ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ

ਸਾਖਰਤਾ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਾਖਰਤਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼-ਯੋਗ ਪਾਠਕ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਰਣਮਾਲਾ/ਫੋਨਿਕਸ ਦੇ ਪਾਠ
ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ LLLL ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਲੇਖਣੀ
ਵਧੀਆ ਮੋਟਰ ਵਿਕਾਸ
ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਭਾਈਵਾਲ ਗੇਮਾਂ/ਗੀਤ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ - ਕੰਪਿਊਟਰ, ਆਈਪੈਡ।
ਹਰੇਕ ਸਾਖਰਤਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਭਿੰਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ
ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗਿਣਤ

ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬਣਨ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਖੋਜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਾਥੀ/ਗਰੁੱਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੇ
ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਗਣਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਭਿੰਨ ਸਿੱਖਣ
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ
ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ
ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ।

ਿਵਿਗਆਨ

ਕਿਲਬੇਰੀ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ
ਅਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ।
• ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਟਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਫਤਾਵਰੀ ਵਿਗਿਆਨ
ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ 5E ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ – ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ, ਵਿਸਤਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਸਤਾਰ
ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ।
• ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਥ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ
ਹੋਏ ਹਨ।
• ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਨੂੰ
ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
•

ਿਵਿਗਆ
ਨ

ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ
ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ।

ਜ<ਚ ਸਮ<(Investigation Time)
ਜਾਂਚ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਖੇਡ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਾਜ, ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ,
ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ।
ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ
ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਸਪ(
ਸ਼
ਿਲਸਟ
@A
ਗ
ਰਾਮ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ

ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। KVPS ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ 4, 50 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਆਰਟਸ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ
ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ
Digital Technology

Grade 1 ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ

ਪਰਫਾਰਿਮCਗ ਆਰਟਸ ਅਵਸਰ

KVPS ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ
ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਸਾਲਾਨਾ ਸਕੂਲ ਸੰਗੀਤ
ਕੋਇਰਸ
ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਆਰਟਸ ਈਵੈਂਟ
ਕਿਲਬੈਰੀ ਜ਼ ਗੌਟ ਟੈਲੇਂਟ

ਖ,ਡ< ਦ, ਮEਕ,
ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਸਕੂਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ
ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਇੰਟਰਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ
KVPS ਫਨ ਰਨ ਐਂਡ ਕਰਾਸ ਕੰਟਰੀ
ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਡੇ
ਕੀਆ ਕੱਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਾ 8

ਿਵਜ਼-ਅਲ ਆਰਟਸ ਦ, ਮEਕ,
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਾਰੀਆ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਿਡਿਜ਼ਟਲ ਤਕਨਾਲAਜੀ ਦ, ਮEਕ,
ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ 'ਤੇ
ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ 'ਵਾਈਟ ਸਟੂਡੀਓ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੀਵੀ
ਸ਼ੋਅ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਭਿੰਨ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਡੀਵਾਈਸਾਂ
ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਦੇ ਹਨ।

ਖਾਸ ਈਵGਟ ਿਦਨ
KVPS ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਵਸ, ਪਜਾਮਾ ਦਿਵਸ, ਸਕੂਲ ਦਾ 100ਵਾਂ ਦਿਨ,
ਕਿਤਾਬ ਹਫਤਾ, ਮਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਦਰਜ਼ ਡੇਅ ਦੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ(ਰ-ਸਪਾਟ,
KVPS ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਹ-ਲਤ<
Prep ਦਾ ਮੈਦਾਨ: Prep ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਖੇਤਰ (play areas)

ਲਾਇਬਰੇਰੀ: ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ
ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਹ-ਲਤ<
• ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ: ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ
ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ: ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ICT ਹੁਨਰਾਂ
ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
• ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ Recess ਅਤੇ ਲੰਚ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਆਰਡਰ
ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
•
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ਆਪਣ, ਬIਚ, J
ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ...
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ
ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿੰਡਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਦੱਸਣ ਲਈ, ਦਾਖਲੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦੱਸੋ।
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Transition to Prep @Aਗਰਾਮ
• ਅਸੀਂ Prep ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ transition ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਇਹ term 4 ਵਿੱਚ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਇਹਨਾਂ transition ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਖਰਤਾ(literacy), ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ
(Student welfare)ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ parents ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ transition ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ
ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੇਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
• ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
•
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ਿਕਲਬ(ਰੀ ਵ(ਲੀ @ਾਇਮਰੀ ਸਕ-ਲ
ਅIਪਡ,ਟ
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰੱਖੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਿਲਬੇਰੀ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 'ਪਸੰਦ' ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਫਤਾਵਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੂਚਨਾਪੱਤਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ
ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
www.kilberryps.vic.edu.au
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