ਏਆਰਕੇ ਿਟੰ ਡਲ ਪਾਇਮਰੀ ਅਕੈਡਮੀ
ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਝਲਕ
ਸਾਨੂੰ ਏਆਰਕੇ ਿਟੰ ਡਲ ਪਾਇਮਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਿਵਖੇ ਹਰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ$ ਅਿਜਹੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ'ਗੇ ਜੋ
ਹਰ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ) ਵਧੀਆ ਸੰ ਭਾਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਕ ,ਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਰਨਾ ਪਦਾਨ ਕਰੇ। ਅਸ$ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਨ1' ਦੀ ਪਸੰ ਦ ਦੀ ਯੁਿਨਵਰਿਸਟੀ ਜ' ਕਿਰਅਰ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਕ'ਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹ' ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਉਨ1' ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹ'।
ਸੰ ਕਲਪ
ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤ) ਸਕੂਲੀ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ'ਦੀ ਹੈ। ਉਨ1' ਤ) ਿਦਨ ਭਰ ਨ2ਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
“ਚੰ ਗਾ, ਬੇਹਤਰ, ਸਭ ਤ ਤਮ, ਮ ਕਦੇ ਵੀ ਅਰਾਮ ਨਹ ਕਰਗਾ/ਗੀ।”
ਮਾਨਤਾਵ - ਆਕਿਖਆ
ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵ' ਉਨ1' ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਕ4ਦਰ ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਅਸ$ ਕਰਦੇ ਹ':
ਉਪਲਬਧੀ
ਵਜ਼ੀਫਾ
ਦਮ
ਅਖੰ ਡਤਾ
ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਉਤਸ਼ਾਹ
ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਦਨ
ਿਰਸੇਪਸ਼ਨ ਤ ਸਾਲ 6:
ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਸਵੇਰੇ 8.35 ਤੇ ਖੁਲਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਘੰ ਟੀ ਵੱ ਜਣ ਤਕ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ'ਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ
8.55 ਵਜੇ ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਨ1' ਨੂੰ ਉਨ1' ਦੀ ਜਮਾਤ ਲਾਇਨ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਸ਼'ਤੀ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ
ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ 8.55 ਤ) ਬਾਅਦ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤੇ ਦੇਰ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਗੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤ'
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਬੱ ਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆ6ਦੇ ਹਨ।
ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੇ, ਦਰਵਾਜੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ 3.25 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵ' ਨੂੰ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ 3.30 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਤ) ਜਾਣ ਲਈ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ'ਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ' ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ
ਉਨ1' ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।
ਨਰਸਰੀ:
ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੱ ਤਰ ਸਵੇਰੇ 8.55 ਤ) 11.55 ਵਜੇ ਤਕ ਚਲਦਾ ਹੈ
ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਸੱ ਤਰ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ 12.35 ਤ) 3.30 ਤਕ ਚਲਦਾ ਹੈ
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ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵ' ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮ4 ਤ) ਪਿਹਲ' ਜ' ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਉਨ1' ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਨਾਲ ਸੰ ਖੇਪ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ' ਬਾਰੇ
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜ'ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਲੰਬੀ ਜ' ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਜੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ' ਉਨ1' ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਉਨ1' ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਤ) ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ, ਤ' ਉਨ1' ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲੀ ਭੋਜਨ
ਿਰਸੇਪਸ਼ਨ ਤ) ਸਾਲ 6 ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱ ਚੇ ਤ) ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ'ਦੀ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ' ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਬੰਧਨ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ' ਉਨ1' ਦਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੱ ਡੇ ਸਦੱ ਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਇਸ ਤੇ ਿਸਰਫ ਅਸਧਾਰਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੀ
ਸਿਹਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਲਕ' ਨੂੰ ਹੇਠ' ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
ਿਰਸੇਪਸ਼ਨ ਤ) ਸਾਲ 6 ਿਵਚਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ

£1.90 ਪਤੀ ਿਦਨ

£9.50 ਪਤੀ ਹਫਤਾ

ਜੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਤ' ਉਨ1' ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਮੁਫਤ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭੋਜਨ' ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵ' ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ'ਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਸਕਾਰ
ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ,ਤਮ ਰਵੱ ਈਏ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਮ4 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਾਪਤ ਕਰਣਗੇ। ਉਨ1' ਨੂੰ ਆਕ'ਿਖਆ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵ' ਿਵੱ ਚ) ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਨੂੰ
ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਉਨ1' ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰ ਿਵੱ ਚ, ਸੰ ਪੂਰਨ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰੋਹ ਅਸ=ਬਲੀ ਿਵੱ ਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਨ1'
ਿਵੱ ਚ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵ' ਨੂੰ ਸੱ ਦਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜ'ਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਨਯਮ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਵੱ ਈਏ ਲਈ ਉਮੀਦ' ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱ ਚੇ ਮਾੜੇ ਰਵੱ ਈਏ ਨੂੰ
ਦਰਸ਼ਾ6ਦੇ ਹਨ, ਤ' ਢੁੱ ਕਵ4 ਹੋਣ ਵਜ), ਅਕਾਦਮੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੰ ਡ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਠਕਮ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵਖੇ ਿਸਖਲਾਈ
ਏਆਰਕੇ ਿਟੰ ਡਲ ਪਾਇਮਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਿਵਖੇ ਅਸ$ ਇੱ ਕ ਿਵਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰ ਤੁਲਤ ਪਾਠਕਮ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ'। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਨ1' ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਥੀਮ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਜੋੜਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾਵ' ਅਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਸਮੇਤ, ਕਈ ਤਰ1' ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨ2ਮਤ ਮੁਲ'ਕਣ ਅਤੇ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਿਸਖਲਾਈ ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਿਵਖੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਇੱ ਕ ਕੜਾ ਕਾਰਜਕਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਸ$ ਉਨ1' ਦੀ ਸਭ ਤ) ਵਧੀਆ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਜ' ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮ4 ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਉਨ1' ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵ' ਤ) ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ'। ਘਰ ਿਵਖੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱ ਚ ਜਮਾਤ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ, ਕਈ ਤਰ1'
ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਿਜਵ4 ਿਕ ਧੁਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੜਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ, ਿਲਖਾਈ, ਸਮ4-ਸਾਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਿਣਤ ਦੇ ਕਾਰਜ।

