Sổ tay Mẫu giáo
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“Trường Công giáo All Saints, với sự hướng dẫn của Giáo hội, và sự hỗ trợ của phụ
huynh và giáo xứ, đào tạo học sinh thành môn đồ của Chúa Kitô, những người được
chuẩn bị về mặt học tập và tinh thần để sống như những người quản lý trung thành
trong một thế giới đa dạng.”
Chào mừng đến với trường Mẫu giáo!
Tôi rất hào hứng với việc dạy con của bạn trong năm nay. Tôi mong muốn được hợp
tác với các bạn để biến năm học này trở thành một năm học tuyệt vời.
Liên lạc với Phụ huynh và Giáo viên
Mỗi tối con bạn sẽ mang về nhà một tập tài liệu màu vàng. Nó sẽ chứa các ghi chú
quan trọng, nhật ký hành vi, các bài đã chấm điểm và các bài tập thực hành không
thường xuyên phải làm ở nhà. Bạn cũng có thể sử dụng thư mục này như một cách để
liên lạc với tôi; Tôi sẽ kiểm tra nó hàng ngày. Xin lưu ý rằng một mặt của cặp tài liệu có
chứa các giấy tờ cần được lấy ra và cất giữ ở nhà. Mặt còn lại chứa các giấy tờ sẽ
được trả lại cho trường học.
Tất nhiên, email là một cách khác để liên hệ với tôi. Địa chỉ email của tôi là
nhansen@allsaintswichita.com.
Hãy nhớ đọc bản tin thứ Sáu để biết bất kỳ thông tin quan trọng nào và các điểm nổi
bật của chương trình học. Thông tin này sẽ được đăng trên trang web của trường
chúng tôi: http://allsaintswichita.com/kipris.html.
Kế hoạch Hành vi và Kỷ luật Kế hoạch
kỷ luật trường học của chúng tôi được gọi là Kỷ luật Phục hồi Dựa trên Đạo đức.
Như cuốn sổ tay của nhà trường cho biết, “kỷ luật phục hồi làm cho chính sách kỷ luật
của chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn để trẻ em có cách trở lại tốt khi chúng thất bại. Mục
đích là để khôi phục phẩm giá do Đức Chúa Trời ban cho tất cả những ai đã bị ảnh
hưởng bởi hành vi gây tổn thương để trẻ em học hỏi từ những sai lầm của chúng chứ
không phải từ sự trừng phạt của chúng. " Bạn có thể đọc thêm về điều này trong sổ tay
của trường hoặc tại www.virtuebase.org.

Tôi sẽ dạy những hành vi được mong đợi một cách có cấu trúc và tích cực, với
những hậu quả tích cực và tiêu cực. Hậu quả của hành vi tích cực có thể bao gồm
những điều như khen ngợi, đặc quyền đặc biệt và một nhà ghi chú. Hậu quả của hành
vi tiêu cực có thể bao gồm xin lỗi, chạy đua vào giờ giải lao, hết giờ, giới thiệu văn
phòng và thông báo cho phụ huynh.
Nội quy của trường đối với tất cả các lớp học là:
1) Yên lặng và đi bộ trong tòa nhà.
2) Tôn trọng con người và tài sản.
3) Hợp tác với giáo viên và tình nguyện viên.
4) Hoàn thành bài tập ở trường một cách trung thực và với nỗ lực cao nhất của
bạn.
5) Sử dụng ngôn ngữ thích hợp.
6) Nhanh chóng về nhà, đi xe, hoặc đến Chương trình Ngày kéo dài sau giờ học.
Nội quy lớp học của chúng tôi là:
1) Lắng nghe khi giáo viên đang nói.
2) Hãy giơ tay trước khi phát biểu.
3) Làm theo hướng dẫn.
4) Hãy tự mình nhặt lấy.
5) Đối xử tử tế và tôn trọng người khác.
6) Luôn cố gắng hết sức mình.
Bài tập về nhà
Vào thứ Hai hàng tuần, tôi sẽ gửi về nhà một bảng từ vựng hàng tuần với các từ từ
văn học, toán học, khoa học, tôn giáo và nghiên cứu xã hội. Nó cũng sẽ bao gồm các
từ có tần suất cao hàng tuần. Hãy làm việc này 5-10 phút mỗi tối với con bạn. Tôi cũng
sẽ gửi những cuốn sách nhỏ và danh sách gia đình từ để con bạn luyện đọc. Thỉnh
thoảng, sẽ có một hoạt động Bước thứ hai để thực hiện với con bạn và quay lại vào
ngày hôm sau.
Đồ ăn nhẹ và sinh nhật
Trẻ sẽ được ấn định ngày ăn nhẹ của riêng mình. Khi đến ngày của họ, anh ấy / cô
ấy sẽ mang xô đồ ăn nhẹ về nhà vào đêm hôm trước. Anh ấy / cô ấy sẽ mang xô trở lại
vào ngày hôm sau với đủ đồ ăn nhẹ cho 19 đứa trẻ. Con của bạn cũng có thể mang
một món đồ nhỏ từ nhà cho Show and Tell vào ngày ăn nhẹ được chỉ định của chúng.
Vui lòng gửi đồ ăn nhẹ lành mạnh, chẳng hạn như pho mát sợi, trái cây, bánh quy giòn
hoặc ngũ cốc. Nếu bạn mang theo một món đồ cần thìa, vui lòng gửi cả những thứ đó.
Tôi sẽ lên kế hoạch cho ngày ăn dặm của con bạn càng gần ngày sinh nhật của
chúng càng tốt. Khi tổ chức sinh nhật, con bạn có thể mang đến một món quà sinh nhật

đặc biệt hơn là bữa ăn nhẹ bình thường. Nếu con bạn có sinh nhật vào mùa hè, chúng
ta có thể tổ chức sinh nhật vào tháng Năm. Cuối cùng, sinh nhật là tuyệt vời và có ý
nghĩa để được kỷ niệm; tuy nhiên, trừ khi bạn mời cả lớp đến dự tiệc sinh nhật, vui lòng
không gửi thiệp mời dự tiệc để phát tại trường.
Đồ chơi ở trường
Cảm ơn bạn đã để đồ chơi ở nhà. Điều này sẽ giúp tiết kiệm mọi khó khăn và khả
năng bị mất hoặc hỏng.
Bình nước
Tôi khuyến khích mỗi trẻ mang theo một bình nước nhỏ mỗi ngày. Đây là một cách
nhanh chóng để chúng tôi lấy đồ uống và họ sẽ sử dụng các chai nước trong giờ ăn
nhẹ. Vui lòng chỉ gửi NƯỚC trong chai.
Đặt hàng sách
Con bạn sẽ mang về nhà các danh mục sách hàng tháng. Nếu bạn muốn đặt hàng,
chỉ cần điền vào biểu mẫu và gửi nó và kiểm tra cho Scholastic để biết số tiền đến hạn
hoặc bạn có thể đặt hàng trực tuyến. Không có nghĩa vụ phải đặt hàng. Đây chỉ là một
cách dễ dàng, không tốn kém để mua sách và việc mua sách của bạn sẽ giúp lớp học
của chúng tôi có được một số sách miễn phí.
Các chuyến đi thực địa, Tiệc cùng Lớp và Cơ hội Tình nguyện
Chúng tôi sẽ thực hiện hai chuyến đi thực tế trong năm nay và có hai bữa tiệc kỳ
nghỉ. Chúng tôi sẽ cần tình nguyện viên để giúp chúng tôi với những điều này. Tuy
nhiên, để làm tình nguyện viên, bạn phải được đào tạo VIRTUS. Vui lòng liên hệ với
văn phòng giáo xứ để biết thêm thông tin về các khóa huấn luyện VIRTUS sắp tới.

