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نظر یہ
ہم  ARKٹنڈل پرائمری اکیڈمی ) (ARK Tindal Primary Academyمیں ہر بچے کی لیاقت میں یقین رکھتے ہیں اور ہم ایک ایسا اسکول تخلیق
کرنے کی کوشش کر یں گے جو ہر طالب علم کو زندگی میں بہتر ین ممکنہ آغاز اور تعلیمی عمدگی حاصل کرنے کی تحر یک فراہم کرتا ہو۔ ہم اپنے
سبھی بچوں کو یونیورسٹی اور ان کی پسند کے کر یئر کے لیے تیاری کرنے کی ترغیب دیتے اور مسلسل آموزش کے لیے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔
عہد
سبھی بچوں سے اسکولی عہد کو جان لینے کی توقع کی جاتی ہے۔ ان سے پورے دن باقاعدگی سے اسے ادا کرنے کو کہا جائے گا۔
"اچھا ،بہتر ،بہتر ین ،میں کبھی نہیں رکوں گا۔" )”(“Good, Better, Best, I will never rest.
اقدار ASPIRE -
ہماری اسکولی اقدار ہمارے ذر یعہ انجام پانے والے ہر کام کا مرکزی حصہ ہیں:
اچیومنٹ (حصولیابی)
اسکالرشپ
پر یزرو ینس (استقامت)
دیانتداری (انٹیگر یٹی)
ر یسپانسبلٹی (ذمہ داری)
حوصلہ (انتھیوزی ازم)
اسکولی دن
ر یسپشن تا سال :6
اسکول کے گیٹ صبح  8.35بجے کھلتے ہیں۔ بچوں سے اسکول کے پلے گراؤنڈ میں انتظار کرنے کو کہا جاتا ہے یہاں تک کہ  8.55بجے گھنٹی بجتی
ہے جو اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی کالس کی قطار میں شامل ہونا ہے۔ کالس ٹیچر انہیں خاموشی سے عمارت میں لے کر جائیں گے۔ 8.55
بجے کے بعد آنے والے بچوں کو تاخیر سے آنے واال نشان زد کیا جائے گا؛ اگر بچے مستقل طور پر تاخیر سے اسکول آتے ہیں تو مز ید کارروائی کی جائے گی۔
دن کے اختتام پر ،گیٹ  3.25بجے کھلیں گے۔ والدین/نگرانوں سے  3.30بجے بچوں کے لیے اسکول کی چھٹی ہونے تک پلے گراؤنڈ میں انتظار کرنے کو
کہا جاتا ہے۔ کالس ٹیچرز کو اس بات سے واقف کرایا جانا چاہیے کہ والدین/نگرانوں نے اپنے بچوں کو لے لیا ہے۔
نرسری:
صبح کا سیشن  8.55بجے سے  11.55بجے تک چلتا ہے
دو پہر کا سیشن  12.35بجے سے  3.30بجے تک چلتا ہے
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اسکول سے پہلے یا بعد میں اپنے بچےکے کالس ٹیجر کےساتھ مختصر استفسارات پر گفتگو کرنے کے لیے والدین اور نگرانوں کا خیر مقدم ہے۔ اگر طو یل
تر یا مز ید نجی میٹنگ مطلوب ہے تو ،انہیں مالقات کا ایک وقت طے کرنا چاہیے۔ اگر والدین اور نگراں اپنے بچے کے کالس ٹیچر کے عالوہ عملہ کے
کسی ممبر سے ملنا چاہیں تو ،انہیں اسکول کے دفتر کی معرفت مالقات کا ایک وقت طے کرنا چاہیے۔
اسکولی کھانے
ر یسپشن سے لے کر سال  6تک کے ہر بچے سے لنچ کے لیے اسکول میں رکنے کی توقع کی جاتی ہے۔ بچے اسکول کا فراہم کردہ لنچ لے سکتے ہیں یا پیک
شدہ لنچ لے کر آسکتے ہیں۔ اگر والدین اور نگراں کوئی خصوصی انتظام کرنا چاہیں تو ،انہیں عملہ کے سینئر ممبر کے ساتھ اس پر گفتگو کرنی چاہیے؛
صرف استثنائی حاالت میں اس پر اتفاق رائے کیا جائے گا۔
فی الحال چارجز حسب ذیل ہیں:
سال ر یسپشن تا  6کے بچوں کے لیے

 £1.90فی دن

 £9.50فی ہفتہ

اگر والدین اور نگراں کو مخصوص بینیفٹس ملتے ہیں تو ،ان کے بچے مفت اسکولی کھانے کے مستحق ہوسکتے ہیں۔ والدین اور نگرانوں سے ایک دعوی
فارم مکمل کرنے اور بینیفٹس کے ثبوت کے ساتھ اسے اسکول کے دفتر میں النے کو کہا جاتا ہے۔
انعامات
سبھی بچوں کو بہتر ین رو یے ،حاضری اور وقت کی پابندی کے لیے انعامات حاصل ہوں گے۔ انہیں  ASPIREکی اقدار میں سے ایک کا مظاہرہ کرنے کے
لیے بھی انعام دیا جائے گا؛ یہ ایک ہفتہ وار ،پورے اسکول کی تقر یب کے اجتماع میں دیا جائے گا ،جس میں والدین اورنگرانوں کو مدعو کیاجائے گا۔
سبھی طلبا سے اسکول کے اصولوں کی پیروی کرنے اور رو یے کے پیش نظر توقعات کو پورا کرنے کا تقاضہ کیا جاتا ہے۔ اگر بچے رو یے کے ناقص انتخابات
کرتے ہیں تو ،تعلیمی پالیسی کے مطابق ،حسب مناسبت پابندیاں نافذ کی جائیں گی۔
نصاب اور گھر پر آموزش
 ARKٹنڈل پرائمری اکیڈمی میں ہم ایک وسیع اور متوازن نصاب فراہم کرتے ہیں۔ بچوں کو ایک بھر پور متنوع تجربات فراہم کرائے جائیں گے ،جس میں
ان کی آموزش کے تھیم کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے ٹر پس اور وز یٹرز شامل ہیں۔ آموزش باقاعدہ تشخیص اور انفرادی نوعیت کے تعاون کے ذر یعہ ،ذاتی
نوعیت کی ہوگی۔ گھر پر آموزش کا ایک سخت پروگرام موجود ہے اور ہم والدین اور نگرانوں سے ٹاسکس مکمل کرنے میں اپنے بہتر ین اہلیت کے مطابق
اپنے بچوں کی مدد کرنے اور انہیں بروقت اسکول واپس بھیجنے کی توقع کرتے ہیں۔ گھر پر آموزش متعدد سرگرمیوں پر مشتمل ہوگی ،جس کا تعلق کالس
روم کی آموزش ،جیسے صوتی ،امالء ،تحر یر ،نظام االوقات ،اور دیگر ر یاضیاتی سرگرمیوں سے ہے۔

