
ਿਨਯਮS1 ਅਤੇ 2

ਿਨਊਜ਼ਲੈਟਰ

ਪ੍ਿਰੰਸੀਪਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਿਮਤੀਆਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ RPS ਿਵਖੇ 'ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਹਫ਼ਤਾ' 

ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਆਪਣੀ 

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੌਕਬੈਂਕ ਿਵਖੇ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ 

ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਿਭਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਪਛੋਕੜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇਖਣਾ 

ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 24 ਮਾਰਚ

ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਜੋੜ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ RPS ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸੱਿਭਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਿਚੰਨ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਹਨ (ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਨਤਮ ਆਗਮਨ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ 

ਹਰੇਕ ਿਚੰਨ੍ਹ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਵਾਗਤ/ਹੈਲੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਾਰੀ

ਮੁੱਦਾ 4

ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਲ 3 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ NAPLAN ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ 

ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 

ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ! ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 

ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਨ ਲਈ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ NAPLAN 2023 ਟੈਸਟ ਿਵੰਡੋ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ 

ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। NAPLAN ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਨ ਅੱਯੂਬ.

ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 31 ਮਾਰਚ

ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਸੈਰ

2:15pm ਸਮਾਪਤ

ਿਮਆਦ 2 ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸੋਮਵਾਰ 27 ਮਾਰਚ

ਿਮਆਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਿਦਨ 1

ਬੁੱਧਵਾਰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਆਮ ਪਿਹਰਾਵਾ ਿਦਵਸ ਅਤੇ

ANZAC ਿਦਵਸ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ

(ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ)

ਵੀਰਵਾਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਿਵੰਗਸ ਖਤਮ

ਮੰਗਲਵਾਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਐਤਵਾਰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ

(ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ)

(ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ)

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਿਦਵਸ

(ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਹਰ ਕੋਈ)

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਿਦਵਸ

ਸੋਮਵਾਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ
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ਪ੍ਿਰੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ

ਪ੍ਿਰੰਸੀਪਲ

ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਾਖਿਲਆਂ ਦੇ 

ਿਨਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਿਮਆਦ 1 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ: ਵੀਰਵਾਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਸਕੂਲ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਦੁਪਿਹਰ 2:15 ਵਜੇ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੀ 2023 ਸਲਾਨਾ ਲਾਗੂ ਯੋਜਨਾ (AIP) ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਿਲਨ ਕੋਰਿਟਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ 

ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਾਡੀ 2022 ਸਕੂਲ ਦੀ 

ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਰਜੀਹੀ ਫੋਕਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਿਪਕ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਜੋ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬੈਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਾਮ ਿਜੱਤਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਫ਼ਤੇ 11 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੱਕ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕ੍ਿਰਸਟਾ ਬਾਰਨਜ਼

ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਪ ਕਪਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ 

ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਿਦਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 31 ਮਾਰਚ - ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
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ਿਮਆਦ 1 ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ:

100% ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ

ਅੰਕੜੇ

ਿਮਆਦ 1

ਕਲਾਸਰੂਮ

51

5/6 ਸਿਕੰਟ

1/2 ਸਿਕੰਟ

ਹਰ ਿਦਨ 

ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆਓ (ਅਤੇ 

ਸਮਾਂ!) 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਲਈ ਮਾਨਤਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!

ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਬਮਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਜੰਨੀ 

ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

5/6ਬੀ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਿਨੰਕੋਿਵਕ: 87%

3/4D - ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਿਕਲਕੇਨੀ: 87%

FC - ਿਮਸ ਗੈਬੀ: 93%

1/2D - ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਰ: 81%

5/6A - ਿਮਸਟਰ ਕੈਸਾਨੋ: 85%

3/4C - ਿਮਸਟਰ ਵ੍ਹਾਈਟ: 78%

3/4B - ਿਮਸ ਬੁੱਲ: 88%

FB - ਿਮਸਟਰ ਰੈਂਡੀਚ: 94%

1/2C - ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬੈਂਿਸਚ: 93%

1/2B - ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬੁਟੀਗੀਗ: 88%

3/4A - ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਨਸ/ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਸਤਨਾਰਸ: 87%

FA - ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗ੍ਰੇਗਸਨ: 90%

1/2A - ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੀਅਰਸ: 88%

FD - ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰਮਾ: 87%

24/3/23 ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜੇ

3/4 ਸਿਕੰਟ

ਬੁਿਨਆਦ
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ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ

ਰੌਕੀ
ਟਰਮਲੀ ਇਨਾਮ!

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਿਮਆਦ ਲਈ ਮਹਾਂਕਾਿਵ ਇਨਾਮ 
ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਡਰਾਅ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਮਲਦੀ ਹੈ!

ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਿਵੱਕੀ ਅਤੇ ਿਵੰਨੀ ਦੀ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹਾਜ਼ਰੀ 
ਬੈਜ ਹਨ !

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ 
ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਜ ਿਮਲੇਗਾ।

ਸਾਰੇ 10 ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ!
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ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ

ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਿਦ ਵੀਕ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਫ਼ਤੇ

ਸਮਰਾਥ ਐੱਮ

ਨੈਕਸ ਬੀ

ਿਰਆਨ ਕੇ

ਮਿਹਤਾਬ ਸ

ਸੋਹਮ ਕੇ

ਪਾਓਲੋ ਸੀ

3/4ਬੀ

ਈਜ਼ਕੀਏਲ ਡਬਲਯੂ

ਿਵਆਨ ਐਸ

ਜ਼ਾਇਲਹ ਐਮ.ਸੀ

ਿਡਜ਼ਾਇਰ ਟੀ

ਅਭੈ ਵੀ

ਿਕਡਸ ਟੀ

ਕੂਪਰ ਐੱਚ

ਮਾਈਲੀ ਡਬਲਯੂ

ਸਾਈਮਨ ਸੀ

ਅਲੀਸੀਆ ਡੀ

ਰੁਿਚਕਾ ਪੀ

ਮਾਮਦੂ ਜੇ

ਆਇਵਾ ਏ

ਈਜ਼ਕੀਏਲ ਡਬਲਯੂ

ਚੀਮਾਂ ਡੀ

ਜੈਿਲਆਨਾ ਪੀ

ਜੋਹਾਨਾ ਬੀ

1/2C

3/4D

ਅਿਵਤਾਜ ਬੀ

ਸਮਾਇਰਾ ਡੀ

ਬਰੁਕਿਲਨ ਬੀ

ਐਫ.ਸੀ

ਪਰਿਨਕਾ ਜੀ

ਰੋਹਨ ਡਬਲਯੂ

ਕਾਲੇਬ ਏ

ਅਿਦਤੀ ਐਮ

ਅਨਾਯਾ ਐੱਮ

ਕੀਮਤੀ ਸੀ
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ਸਾਡੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਜਸ਼ਨ

ਦੇ ਨਾਲ ਐਫ.ਸੀ

ਿਮਸ ਗੈਬੀ
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਿਨੱਜੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਸੱਖ ਰਹੇ 

ਹਾਂ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਰੌਕਬੈਂਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਿਰਗੇਡ ਦਾ 
ਦੌਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 

ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣਾ ਿਬਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ 

ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਸਾਇਰਨ 

ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੋਜ਼ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ 

ਸੀ!
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ਸਾਡੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਜਸ਼ਨ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਨਸ ਅਤੇ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਸਤਨਾਰਸ

ਨਾਲ 3/4A

ਹੈਲੋ ਰੌਕਬੈਂਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ!

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਪਰੇਡ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਕੱਪੜੇ 

ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਲਾਲਟੈਣ 

ਬਣਾ ਕੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਫਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਡਸਪਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ!

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 3/4A ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਹਨ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਂਿਸੰਗ ਜੁੱਤੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੂਵਸ ਿਸੱਖੀਆਂ।
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ਸਕੂਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ

ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ 
ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?

ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਰੌਕਬੈਂਕ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 

ਿਮੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ 1.40 ਵਜੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਲਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 

ਵਜੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਨੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 
ਿਦਨ ਭਰ ਫਲ/ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਨੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਉਸਨੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ 

ਖਾਧਾ। ਕੀ ਉਹ ਿਵਅਸਤ ਜਾਂ ਿਵਚਿਲਤ ਹਨ? ਕੀ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ 

ਿਵਕਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 

ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 

ਕਾਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ 
ਖਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਪਰ ਿਫਰ ਦੁਪਿਹਰ 

ਦੀ ਚਾਹ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਾ 
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ 

ਨਾ ਖਾਧਾ ਭੋਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।
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पड खजूर

मह वपूण

ANZAC दवस सावज नक अवकाश

गु वार  अ ैल

आक मक पोशाक दवस और

कूल नह

सोमवार  माच

कायकाल का अं तम दन 

बुधवार  अ ैल

शु वार  माच

नेतृ व या ा

दोपहर  बजे समा त

टम  के लए शु  होता है

सोमवार  अ ैल

पा चया दवस

छा

छा  के लए कोई कूल नह

पा चया दवस

हर कोई कूल म वापस

र ववार  अ ैल

छा  के लए कोई कूल नह

डेलाइट से वग समा त

मंगलवार  अ ैल

यूजलैटर
ाचाय का संदेश

टम एस  और 
इस स ताह हम आरपीएस म सां कृ तक और व वधता 
स ताह  मनाते ह। इस घटना को उन कमचा रय  ारा अ य धक 
माना जाता है जो हमारे कूल म आने वाले येक छा  के लए 
समान प से वकालत करते ह और उनके व के लए 
स मान करते ह। जब क हम हर दन रॉकबक म व वधता 
का ज  मनाते ह  हमारी व भ  सं कृ तय  के मह व को उजागर करने और व भ  पृ भू म 
और सं कृ तय  से हमारे छा  और प रवार  का स मान करने के लए नयो जत कुछ अ त र  
और वशेष ग त व धय  को देखना अ ा लगता है। आपने देखा होगा क हमारे कूल के सामने 
कुछ नए साइनपो ट ह।

म NAPLAN आकलन पूरा करते समय हमारे वष  और  के छा  को उनके यास और समपण 
के लए बधाई देना चा ंगा। हम चाहते ह क आप अपना सव े  यास कर और जस तरह से आपने 
चार आकलन  म से येक के मा यम से काम कया  उस पर हम ब त गव है। ब त अ ा  इन 
आकलन  के लए छा  क  शानदार तैयारी और येक स  को चलाने के लए श क  का ध यवाद। 
हमारे पास पकड़ने के लए केवल कुछ छा  ह और NAPLAN  परी ण वडो अगले सोमवार 
दोपहर को बंद हो जाएगी। NAPLAN के संगठन और काया वयन के लए नेतृ व ट म को ध यवाद। 
अ ा काम।

अंक 

नरंतर

आरपीएस म हम अपने छा  और पा रवा रक सं कृ तय  को कैसे अपनाते ह  यह द शत करने के 
लए ये एक वागत यो य और साम यक जोड़ ह। ये संकेत ब त सारी और व वध भाषा  को 
द शत कर रहे ह जो वतमान म हमारे कूल म ह शायद नवीनतम आगमन नह  और येक 

संकेत देशी भाषा  म वागत नम कार कहता है। मुझे पता है क छा  उ ह यार कर रहे ह और 
हम उ मीद है क हमारे प रवार शा मल होने पर गव महसूस करगे।

शु वार  माच
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ाचाय के संदेश क  नरंतरता

हमारे पोटबल भवन लगभग पूण हो चुके ह और वतमान म कमचा रय  और नई क ा  का वकास कया जा रहा है। हम अगले स ताह के 
म य तक अ धक जानकारी दान करगे और प रवार  से संपक करगे। हम अभी भी नए नामांकन के एक र वाह का अनुभव कर रहे ह 
और हम इसे पूरे वष जारी रखने क  प रक पना करते ह।

पा चया दवस  शु वार  माच  छा  कूल नह  जाते ह

पछले ह ते म हमारी छा  नेतृ व ट म  कूल और उप क तान  और हाउस क तान  से मला। हमने अपनी बैठक  के उ े य और साम ी 
पर चचा क । म इन अ त व ालय मुख  के साथ काम करने के लए उ सुक ं य क हम अपने व ालय म सुधार करना जारी 
रखते ह।

धान अ यापक

टा बा स

उप त पर हमारा ाथ मकता यान दै नक उप त  देर से आगमन और ज द  पक अप म सुधार करता तीत होता है। हमारे प रवार  
को ध यवाद जो कूल से संपक कर रहे ह और दन क  शु आत तक अपने ब े क  अनुप त दज करने के लए उप त लाइन का 
उपयोग कर रहे ह। हम अपने नए बैज पर ब त गव है और छा  उ ह यार कर रहे ह। म अपने कुछ छा  को उनके शानदार उप त 
रकॉड के लए अ त पुर कार जीतते ए देखने के लए उ सुक ं।

व स ताह म हमारे पास एक और यूज़लेटर होगा  जसे गु वार  अ ैल   तक अपलोड कर दया जाएगा।

हम आशा करते ह क आप सभी का पखवाड़ा शानदार रहा होगा।

इस स ताह हमारी  वा षक काया वयन योजना एआईपी  को हमारे कूल काउं सल अ य  ीमती लन को टस ने समथन 
दया था। यह योजना हमारे नणय लेने को संचा लत करती है और कूल सुधार योजना के साथ हमारा मागदशन करती है और हमारी कूल 
रणनी तक योजना के साथ संरे खत होती है। अगले स ताह हमारी कूल प रषद क  बैठक है और म उनके अनुमोदन के लए अपनी  
कूल वा षक रपोट भी तुत क ँ गा। एक बार अं तम प देने के बाद इन सभी द तावेज  को प रवार  के उपयोग के लए हमारी वेबसाइट 
पर अपलोड कर दया जाएगा।

टम  का अंत  गु वार  अ ैल  कूल ज द  ख म  दोपहर  बजे
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न व

 के साथ छा  क  सं या
टम  म अब तक उप त

s

s

य द आपका ब ा बीमार है या अनुप त 
है  तो आपको अनुप त के दन ज द से 
ज द कूल को फोन ारा सू चत करना होगा।

 के आँकड़े  पर

एफए  सु ी ेगसन  

A  सु ी जो स  सु ी क तानारास  

सी  म टर हाइट  

बी  सु ी ब ट गएग  

B  सु ी ननको वक  

एफडी  सु ी शमा  

A  सु ी पयस  

डी  सु ी कौर  

एफसी  मस गैबी  

D  सु ी कलकेनी  

ए  म टर कैसानो  

C  सु ी बेन कच  

FB  म टर रडीच  

बी  एमएस बुल  

s

हमारी उप त का ज

हर दन 
और समय पर  

कूल 
आए ंऔर अपनी 

महान 
उपल  के 
लए पहचाने 
जाएं

अव ध 

क ा
आंकड़े
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सभी  ली जए

हमारे अपने वक  और वनी क  
वशेषता वाले  उप त बैज ह 

हर महीने जब आप हर दन कूल म ह गे  
आपको एक बैज मलेगा।

पूरी तरह से पुर कार
उ कृ  उप त के साथ  आप ा म जाकर हर बार महाका  पुर कार 

जीत सकते ह

येक शु वार  सबसे अ  उप त वाली क ा को अगले पूरे स ताह के लए रॉक  क  
देखभाल करने के लए मलता है

हमारी उप त का ज

च ान का
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ज़ायला मैक

यहेजकेल ड यू

वयान एस

डजायर टपाओलो सी

मेहताब एस

सोहम के

बी

रयान के

आयवा ए

चका पी

डी

ममाडू जे

साइमन सी

ए ल सया डी

यहेजकेल ड यू

अभय वी

कडस ट

कूपर एच

मली ड यू

समायरा डी

अ वतज बी

ुक लन बी

एफसी

सी

चीमन डी

ज लयाना पी

जोहाना बी

नॉ स बी

क मती सी

समरथ एम

अ द त एम

अन या एम

प नका जी

रोहन ड यू

कालेब ए

स ताह के छा
अपनी सफलता का ज

येक क ा के एक क ा सद य को सा ता हक प से हमारे टूडट ऑफ़ द वीक अवाड से स मा नत कया जाता है। यह 
पुर कार उन छा  को पहचानता है जो लगातार हमारे कूल मू य  को द शत करते ह।
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से ल े टग आवर ल नग

एफसी के साथ

मस गैबी
फाउंडेशन म इस स ताह हम गत 

सुर ा के बारे म सीख रहे ह। 
इसम रॉकबक फायर गेड का दौरा 
शा मल था। छा  को आपात 
त म सुर त रहने के तरीके के 

बारे म सीखना ब त पसंद आया। 
हम भी बाहर जाने और आग क को 
देखने म स म थे  सायरन सुन और 
नली े कर
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हम अपने पूरे कूल परेड म अपने सा थय  को दखाने के लए अपने सां कृ तक कपड़े 
पहनने का अवसर भी मला है और हम अपनी क ा को सजाने के लए पेपर लालटेन 

बनाकर रचना मक हो रहे ह  साथ ही हमारे ं ट ऑ फस के लए एक वशेष दशन भी कर 
रहे ह। तो सु न त कर क उ ह देखने जाना सु न त कर

इस स ताह ए म हम सां कृ तक व वधता का ज  मना रहे ह और अपनी क ा के साथ उन 
सभी अ त जगह  को साझा कर रहे ह जहां से हमारे प रवार ह।

मंगलवार को  हमने अपने डां सग शूज पहन लए और कुछ शानदार बॉलीवुड डांस 
मू स सीखे।

हाय रॉकबक समुदाय

ए के साथ

से ल े टग आवर ल नग

सु ी क तानारास
ीमती जो स &
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रॉकबक म छा  के पास सुबह  बजे कम से कम  मनट खाने के 
लए और फर .  बजे पांच मनट का समय होता है। कई क ा  म सुबह 
 बजे के आसपास फल  का ना ता भी होता है। कुछ पुरानी क ा  म 

छा  को पूरे दन फल स जय  पर ना ता करने क  अनुम त होगी।

अपने ब े से पूछ क उसने य  
नह  खाया। या वे त ह या वच लत 
ह  या वे अपने लंच बॉ स म कुछ 
अलग वक प चाहते ह  या वे समय 
से बाहर भाग गए  एक बार कारण 
जानने के बाद  आप बदलाव कर सकते 
ह।

अपने ब े को आवं टत समय पर अपना 
भोजन खाने के लए ो सा हत कर 
ले कन फर दोपहर क  चाय के प 
म कोई भी न खाया आ भोजन द जब 
तक क यह खराब न हो और ठंडा 
रखा गया हो ।

क याण से एक श द

कूल प रषद चुनाव

य द मेरा ब ा दोपहर का भोजन 
नह  करता है तो म या क ँ

कूल कूल काउं सल इले न म खाने का समय
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لیٹرنیوز 
پیغامکا پرنسپل 

تاریخوں
اہم

مارچ 24جمعہ 

زیادہ بہت سے طرف کی عملے کو تقریب اس ہیں۔ رہے منا ہفتہ' کا تنوع اور 'ثقافتی میں  RPSہم ہفتے اس 

ب ایک ہر والے آنے میں اسکول ہمارے جو ہے جاتا سمجھا  انفرادیت کی ان جو ہیں کرتے وکالت بھرپور کی علم طال

ی لیے کے  ی ہیں، مناتے جشن کا تنوع میں  Rockbankروز ہر ہم کہ جب ہے۔ احترام قابل اور مساو مختلف ہمار

س مختلف اور کرنے اجاگر کو اہمیت کی ثقافتوں  خاندانوں اور طلباء اپنے والے رکھنے تعلق سے ثقافتوں اور منظر پ

ت کر دیکھ سرگرمیاں خصوصی اور اضافی کچھ لیے کے کرنے احترام کا  پ ہے۔ لگتا اچھا بہ ہمارے کہ ہوگا دیکھا نے آ

ہیں۔نشانیاں نئی کچھ سامنے کے اسکول 

مبارکباد لیے کے لگن اور محنت کی ان پر کرنے مکمل کو جائزوں کے  NAPLANکو طلباء کے  5اور  3سال اپنے میں 

پ ہم گا۔ چاہوں دینا  ش سے آ پ کہ ہیں کرتے گزار ی اپنی آ س ہے فخر بہت پر اس ہمیں اور کریں کوشش پور ج

پ طرح  ت کیا۔ کام ذریعے کے ایک ہر سے میں جائزوں چاروں نے آ شاندار کی طلباء لیے کے جائزوں ان اچھے! بہ

ی   2023اور ہیں طلباء چند صرف لیے کے پکڑنے پاس ہمارے شکریہ۔ کا اساتذہ لیے کے چالنے کو سیشن ہر اور تیار

NAPLAN  گی۔ جائے ہو بند پہر سہ کی پیر اگلے ونڈو ٹیسٹNAPLAN  ت لیے کے نفاذ اور تنظیم کی ٹیم کی قیاد

کام.اچھا بہت شکریہ۔ کا 

4مسئلہ 

ش ایک لیے کے کرنے ظاہر یہ  س ہم کہ ہے اضافہ بروقت اور آئند خو اپنے میں  RPSطرح ک
ب  ت یہ ہیں۔ اپناتے کو ثقافتوں خاندانی اور علم طال ت نشانا ی بہ کو زبانوں متنوع اور سار
نشانی ہر اور ہو) نہ آمد ترین تازہ (شاید ہیں موجود میں اسکول ہمارے جو ہیں رہے کر ظاہر 

ش میں زبانوں مقامی  ہتی ہیلو آمدید/خو رہے کر محبت سے ان طلباء کہ ہوں جانتا میں ہے۔ ک
ہیں۔کرتے محسوس فخر پر ہونے شامل میں اس خاندان ہمارے کہ ہیں کرتے امید ہم اور ہیں 

ی  رکھاجار

اپریل 2اتوار 

ہیں)اسکول کوئی لیے کے (طلبہ  ن

ختمبچت کی روشنی کی دن 

اپریل 25منگل 

طلباء

بیوم  نصا

اپریل 24پیر 

س (سب  میں)اسکول واپ

ہیں)اسکول کوئی لیے کے (طلبہ  ن

بیوم  نصا

مارچ 27پیر 

ت  ی کا مد 1دن آخر

اپریل 26بدھ 

ت  سیرکی قیاد

ختمبجے  2:15

ت  ہے۔ہوتی شروع  2مد

مارچ 31جمعہ 

ت  اپریل 6جمعرا

ANZAC  تعطیلعوامی ڈے

اوردن کا لباس پرسکون اور دہ آرام 

ہیں)سکول (کوئی  ن

2اور  1شرائط 
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تسلسلکا پیغام کے پرنسپل 

پرنسپل

ی  وسط کے ہفتے اگلے ہم ہیں۔ جارہی کی تیار کالسیں نئی اور عملہ وقت اس اور ہیں ہوچکی مکمل تقریباً عمارتیں پورٹیبل ہمار
ت مزید تک  ب ہم گے۔ کریں رابطہ سے خاندانوں اور گے کریں فراہم معلوما ت نئے بھی ا ہیں رہے کر سامنا کا بہاؤ مسلسل کے اندراجا
ی سال پورا اسے ہم اور  ہیں۔کرتے تصور کا رکھنے جار

ت اختتام: کا  1ٹرم  بجے 2:15دوپہر ہے: جاتا ہو ختم جلد سکول  –اپریل  6جمعرا

ی توثیق کی  (AIP)منصوبے کے نفاذ ساالنہ کے  2023ہمارے ہفتے اس  س لین مسز صدر کی کونسل سکول ہمار یہ کی۔ نے کورٹی
ی فیصلہ ہمارے منصوبہ  ی کی اسکول اور ہے بڑھاتا آگے کو ساز ی ساتھ کے منصوبے کے بہتر اسکول ہمارے اور ہے کرتا رہنمائی ہمار

ی ہفتے اگلے ہے۔ ہوتا مطابق کے پالن اسٹریٹجک کے   2022اپنی لیے کے توثیق کی ان میں اور ہے میٹنگ کی کونسل اسکول ہمار
ٹ ساالنہ کی اسکول  ت تمام یہ بعد کے دینے شکل حتمی بار ایک گا۔ کروں پیش بھی رپور لیے کے رسائی تک خانہ اہل دستاویزا
ی  پ پر سائٹ ویب ہمار ی کر لوڈ ا گی۔جائیں د

پ کہ ہیں کرتے امید ہم  گا۔گزرے پندرہواں شاندار ایک کا سب آ

ی کہ ہے لگتا ایسا  ی پر حاضر ی، روزانہ توجہ ترجیحی ہمار ی اور آمد سے دیر حاضر پ پک جلد خاندانوں ہمارے ہے۔ بنانا بہتر کو ا
پ تک آغاز کے دن اور ہیں رہے کر رابطہ سے اسکول جو شکریہ کا  ی غیر کی بچے کے آ ی لیے کے کرنے رجسٹر کو حاضر کی حاضر

ان کو طلباء کچھ اپنے میں ہیں۔ رہے کر محبت سے ان طلباء اور ہے فخر بہت پر بیجز نئے اپنے ہمیں ہیں۔ رہے کر استعمال کا الئن 
ی شاندار کے  ت لیے کے ریکارڈ کے حاضر ت انگیز حیر ہوں۔منتظر کا دیکھنے ہوئے جیتتے انعاما

ت جسے ہوگا، لیٹر نیوز اور ایک میں  11ہفتہ پاس ہمارے  پ تک  2023اپریل  6جمعرا گا۔جائے کیا لوڈ ا

سکرسٹا  بارن

ب اپنی نے میں ہفتے پچھلے  ت علم طال ت سے کیپٹن ہاؤس اور کپتانوں نائب اور اسکول ٹیم، کی قیاد مالقاتوں اپنی نے ہم کی۔ مالقا
ت ان کے اسکول میں کیا۔ خیال تبادلہ پر مواد اور مقصد کے  اپنے ہم کیونکہ ہوں منتظر کا کرنے کام ساتھ کے رہنماؤں انگیز حیر

ہیں۔رہتے بناتے بہتر کو اسکول 

ب  ہیں سکول طلباء  –جمعہ بروز مارچ  31دن: کا نصا جاتےن
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اعدادوشمارکے  2023پر  24/3/23

- 5/6A  85کیسانو: مسٹر%

ی ایف  %87شرما: محترمہ  -ڈ

87%Ninkovic: Ms 5/6B: 

- 1/2A  88پیئرس: محترمہ%

- FA  90گریگسن: محترمہ%

- 3/4A  87کاستاناراس: محترمہ جونز/ محترمہ%

- 1/2B  88بٹگیگ: محترمہ%

%94رینڈیچ: مسٹر  -بی ایف 

- 1/2C  93بینچ: محترمہ%

- 3/4B  88بل: محترمہ%
- 3/4C  78وائٹ: مسٹر%

- 1/2D  81کور: محترمہ%

- FC  س %93گیبی: م

- 3/4D  87محترمہ%Kilkenny: 

سیکنڈ 1/2

پ اگر  پ تو ہے، حاضر غیر یا بیمار بچہ کا آ ی غیر ذریعے کے فون کو آ دن کے حاضر
ت کی کرنے مطلع جلد از جلد کو اسکول  ہے۔ضرور

ب میں  1ٹرم  ی:کی تک ا حاضر
تعدادکی طلباء  100%

سیکنڈ 5/6

فاؤنڈیشن

سیکنڈ 3/4

51

ت شماریا

ت  1مد

رومکالس 

ی اپنی  مناناجشن کا حاضر

اسکول دن ہر 
وقت (اور ہیں آتے 
عظیم اپنی اور پر!) 

لیے کے کامیابی 

ہیں!جاتے پہچانے 
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راکی
ی اپنی  مناناجشن کا حاضر

ی  10لیے کے کرنے جمع  بیجز کے حاضر
کی ِونی اور وکی اپنے ہمارے میں جن ہیں 

ہے!خاصیت 

ہینے ہر  س لیے کے م پ میں ج روزانہ آ
پ ہیں، ہوتے میں اسکول  ملے بیج ایک کو آ

گا۔

کریں!جمع  10تمام 

ی بہترین کو، جمعہ ہر  کی ہفتے پورے اگلے کو راکی کالس والی حاضر
ہے!جاتی مل لیے کے بھال دیکھ 

ت!ٹرملی  انعاما
ی بہترین  پ ساتھ، کے حاضر ی قرعہ آ ہیں سکتے جا میں انداز
ی پر ٹرم ہر تاکہ  ہاکاو ت م سکیں!جیت انعاما
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ٹ ہمارے وار ہفتہ کو ممبر کالس ایک کے کالس ہر  ی آف اسٹوڈن طلباء ان ایوارڈ یہ ہے۔ جاتا پہچانا ساتھ کے ایوارڈ ویک د
ہیں۔کرتے ظاہر مسلسل کو اقدار کی اسکول ہمارے جو ہے کرتا تسلیم کو 

ی  مناناجشن کا کامیابی ہمار

س  بیناک

ایمسمرتھ 

کےریان 

ب  ہتا سم ای

سیپاولو 

کےسوہم 

3/4B

WEzekiel 

سویان  ای

McXylah 

TDesyre 

یابھے  و

ٹیکڈس 

ایچکوپر 

ڈبلیومائلی 

سیسائمن 

جےمامادو 

اےایوا 

پیروچیکا 

یایلیسیا  ڈ

WEzekiel 

یچیمن  ڈ

پیجیلیانا 

بیجوہانا 

1/2C

3/4D

بیاویتاج 

یسمیرا  ڈ

بیبروکلین 

سیایف 

جیپرنیکا 

ڈبلیوروہن 

اےکالیب 

ایمادیتھی 

ایمعنایہ 

سیقیمتی 

ب  ہفتہعلم طال
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س  گیبیم

ذاتی ہم ہفتے اس میں فاؤنڈیشن ساتھکے سی ایف 
کچھ سب میں بارے کے حفاظت 
بینک راک میں اس ہیں۔ رہے سیکھ 
تھا۔ شامل بھی دورہ کا بریگیڈ فائر 

تھا پسند بالکل سیکھنا یہ کو طلباء 
محفوظ کیسے میں ایمرجنسی کہ 
کو ٹرک فائر کر جا باہر ہم ہے۔ رہنا 

چھڑکنے نلی اور سننے سائرن دیکھنے، 
تھے!بھی قابل کے 

ی  مناناجشن کا تعلیم ہمار
Machine Translated by Google



اورجونز مسز 
کاستاناراسمحترمہ 

ی  مناناجشن کا تعلیم ہمار

کمیونٹی!بینک راک ہائے 

ی اپنی ہمیں  لباس ثقافتی اپنے لیے کے دکھانے کو ساتھیوں اپنے میں پریڈ اسکول پور
ی لیے کے سجانے کو روم کالس اپنے ہم اور ہے مال بھی موقع کا پہننے  کر بنا اللٹین کاغذ

ٹ ہمارے ساتھ ہی ساتھ ہیں، رہے کر کام تخلیقی  س فرن ڈسپلے خصوصی ایک لیے کے آف
بنائیں!یقینی لئے کے کرنے چیک کو ان تو بھی۔ 

ان ساتھ کے کالس اپنی اور ہیں رہے منا جشن کا تنوع ثقافتی ہم میں  3/4Aہفتے اس 
ت تمام  ت انگیز حیر ہاں ہیں رہے کر اشتراک کا مقاما ہیں۔خاندان ہمارے سے ج

س کے ووڈ بالی اور لگائے جوتے ڈانسنگ اپنے نے ہم کو، منگل  حرکتیں کچھ کی ڈان
سیکھیں۔

3/4A  ساتھکے
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ہیں کھانا کا دوپہر بچہ میرا اگر  ن
کروں؟کیا میں تو ہے کھاتا 

تکے کونسل سکول  انتخابا

لفظایک کا بہبود و فالح 

مزید پر  1.40پھر اور بجے  11صبح پاس کے طلباء کے بینک راک 
ی بہت ہیں۔ ہوتے منٹ  10کم از کم لیے کے کھانے منٹ پانچ  سار

ہے۔ ہوتا بھی ناشتہ کا پھلوں قریب کے بجے  10صبح میں کالسوں 
ت کی کھانے سبزیاں پھل/بھر دن کو طلباء کالسیں پرانی کچھ  اجاز
ہیں۔دیتی 

SchoolCouncilElectionsوقت کا کھانے میں اسکول 

پر وقت مقررہ کھانا کا ان کو بچے اپنے 
کوئی پھر لیکن دیں ترغیب کی کھانے 
کے چائے کی دوپہر کھانا ہوا کھایا نا بھی 
ب یہ کہ تک (جب کریں پیش پر طور  خرا
جائے)۔رکھا نہ ٹھنڈا اسے اور ہو نہ 

کیوں نے اس کہ پوچھیں سے بچے اپنے 
ہیں  یا ہیں مصروف وہ کیا کھایا۔ ن

س لنچ اپنے وہ کیا ہیں؟ مشغول  میں باک
ت مختلف کچھ  کیا ہیں؟ چاہتے اختیارا
پ جب بار ایک گیا؟ ہو ختم وقت کا ان  آ

پ تو لیں جان وجہ  سکتے کر تبدیلیاں آ
ہیں۔
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ముఖ్యమైనది
తేదీలు

ANZAC డే పబ్లిక్ హాలిడే

ఏప్రిల్ 6వ తేదీ గురువారం

సాధారణ దుస్తుల రోజు &

(పాఠశాల లేదు)

సోమవారం 27 మార్చి

టర్మ్ 1 చివరి రోజు

ఏప్రిల్ 26వ తేదీ బుధవారం

శుక్రవారం 31 మార్చి

నాయకత్వ విహారం

2:15 pm పూర్తి

టర్మ్ 2 ప్రారంభమవుతుంది

కరిక్యులమ్ డే

సోమవారం 24 ఏప్రిల్

విద్యార్థులు

(విద్యార్థులకు పాఠశాల లేదు)

కరిక్యులమ్ డే

(అందరూ తిరిగి పాఠశాలకు వచ్చారు)

ఏప్రిల్ 2వ తేదీ ఆదివారం

(విద్యార్థులకు పాఠశాల లేదు)

డేలైట్ సేవింగ్స్ ముగుస్తుంది

మంగళవారం 25 ఏప్రిల్

ప్రిన్సిపాల్ సందేశం

వార్తాపత్రిక

నిబంధనలు 1 & 2

కొనసాగింది

సమస్య 4

NAPLAN అసెస్ మెంట్ లను పూర్తి చేసేటప్పుడు మా ఇయర్ 3 & 5 విద్యార్థుల కృషి మరియు 

అంకితభావానికి నేను వారిని అభినందించాలనుకుంటున్నాను. మీరు మీ వంతు ప్రయత్నం 

చేయవలసిందిగా మేము కోరుతున్నాము మరియు ప్రతి నాలుగు అసెస్ మెంట్ లలో మీరు పనిచేసిన 

విధానం పట్ల మేము చాలా గర్వపడుతున్నాము. బాగా చేసారు! ఈ అసెస్ మెంట్ ల కోసం 

విద్యార్థులను అద్భుతంగా సిద్ధం చేసినందుకు మరియు ప్రతి సెషన్ ను నడుపుతున్నందుకు 

ఉపాధ్యాయులకు ధన్యవాదాలు. క్యాచ్ అప్ కోసం మా వద్ద కొంతమంది విద్యార్థులు 

మాత్రమే ఉన్నారు మరియు NAPLAN 2023 పరీక్ష విండో వచ్చే సోమవారం మధ్యాహన్ం 

మూసివేయబడుతుంది. NAPLAN యొక్క సంస్థ మరియు అమలు కోసం నాయకత్వ బృందానికి 

ధన్యవాదాలు. గొప్ప పని.

ఈ వారం మేము RPSలో 'సాంస్కృతిక & వైవిధ్య వారోత్సవాలు' 

జరుపుకుంటాము. మా పాఠశాలకు హాజరయ్యే ప్రతి విద్యార్థికి 

సమానంగా మరియు వారి వ్యక్తిత్వం కోసం గౌరవించబడే ప్రతి 

విద్యార్థి కోసం గట్టిగా వాదించే సిబ్బంది ఈ ఈవెంట్ ను 

అత్యంత గౌరవిస్తారు. మేము ప్రతిరోజూ రాక్ బ్యాంక్ లో 

వైవిధ్యాన్ని జరుపుకుంటున్నప్పుడు, మన విభిన్న సంస్కృతుల ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ 

చేయడానికి మరియు విభిన్న నేపథ్యాలు మరియు సంస్కృతుల నుండి మా విద్యార్థులు 

మరియు కుటుంబాలను గౌరవించేలా ప్రణాళిక చేయబడిన కొన్ని అదనపు మరియు ప్రత్యేక 

కార్యకలాపాలను చూడటం మనోహరంగా ఉంటుంది. మా పాఠశాల ముందు కొన్ని కొత్త 

సైన్ పోస్టులు ఉన్నాయని మీరు గమనించి ఉండవచ్చు.

శుక్రవారం 24 మార్చి

RPSలో మన విద్యార్థి మరియు కుటుంబ సంస్కృతులను మనం ఎలా స్వీకరించాలో ప్రదర్శించేందుకు 

ఇవి స్వాగతించదగిన మరియు సమయానుకూలమైన అదనం. ఈ సంకేతాలు మా పాఠశాలలో 

ప్రస్తుతం ఉన్న అనేక మరియు విభిన్న భాషలను ప్రదర్శిస్తున్నాయి (బహుశా ఇటీవల 

వచ్చినవి కాకపోవచ్చు) మరియు ప్రతి గుర్తు స్థానిక భాషలలో స్వాగతం/హలో అని చెబుతుంది. 

విద్యార్థులు వారిని ప్రేమిస్తున్నారని నాకు తెలుసు మరియు మా కుటుంబాలు చేర్చబడినందుకు 

గర్వంగా భావిస్తున్నామని మేము ఆశిస్తున్నాము.
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ప్రిన్సిపాల్ సందేశం యొక్క కొనసాగింపు
హాజరుపై మా ప్రాధాన్యత దృష్టి రోజువారీ హాజరు, ఆలస్యంగా వచ్చినవారు మరియు ముందుగానే పికప్ లను 

మెరుగుపరుస్తుంది. పాఠశాలను సంప్రదిస్తున్న మరియు రోజు ప్రారంభంలో మీ పిల్లల హాజరుకాని నమోదు చేయడానికి 

హాజరు రేఖను ఉపయోగిస్తున్న మా కుటుంబాలకు ధన్యవాదాలు. మా కొత్త బ్యాడ్జ్ ల గురించి మేము చాలా 

గర్విస్తున్నాము మరియు విద్యార్థులు వాటిని ఇష్టపడుతున్నారు. మా విద్యార్థులు తమ అద్భుతమైన హాజరు 

రికార్డుల కోసం అద్భుతమైన బహుమతులు గెలుచుకోవడం కోసం నేను ఎదురు చూస్తున్నాను.

మీ అందరికీ అద్భుతమైన పక్షం ఉందని మేము ఆశిస్తున్నాము.

ఈ వారం మా 2023 వార్షిక అమలు ప్రణాళిక (AIP)ని మా స్కూల్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీమతి లిన్ కోర్టీస్ ఆమోదించారు. 

ఈ ప్రణాళిక మా నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని నడిపిస్తుంది మరియు పాఠశాల అభివృద్ధి ప్రణాళికతో మాకు మార్గనిర్దేశం 

చేస్తుంది మరియు మా పాఠశాల వ్యూహాత్మక ప్రణాళికకు సమలేఖనం చేస్తుంది. మేము వచ్చే వారం మా పాఠశాల కౌన్సిల్ 

సమావేశాన్ని కలిగి ఉన్నాము మరియు వారి ఆమోదం కోసం నేను మా 2022 పాఠశాల వార్షిక నివేదికను కూడా అందిస్తాను. 

పూర్తి చేసిన తర్వాత ఈ పత్రాలన్నీ కుటుంబాలు యాక్సెస్ చేయడానికి మా వెబ్ సైట్ లో అప్ లోడ్ చేయబడతాయి.

టర్మ్ 1 ముగింపు: ఏప్రిల్ 6 గురువారం - పాఠశాల త్వరగా ముగుస్తుంది: 2:15pm

మా పోర్టబుల్ భవనాలు దాదాపు పూర్తయ్యాయి మరియు సిబ్బంది మరియు కొత్త తరగతులు ప్రస్తుతం అభివృద్ధి 

చేయబడుతున్నాయి. మేము మరింత సమాచారాన్ని అందిస్తాము మరియు వచ్చే వారం మధ్యలో కుటుంబాలను సంప్రదిస్తాము. 

మేము ఇప్పటికీ కొత్త నమోదుల స్థిరమైన ప్రవాహాన్ని అనుభవిస్తున్నాము మరియు ఇది ఏడాది పొడవునా కొనసాగాలని 

మేము భావిస్తున్నాము.

ప్రిన్సిపాల్

పాఠ్యప్రణాళిక రోజు: మార్చి 31 శుక్రవారం - విద్యార్థులు పాఠశాలకు హాజరుకావడం లేదు

గత వారం నేను మా విద్యార్థి నాయకత్వ బృందం, పాఠశాల మరియు వైస్ కెప్టెన్లు మరియు హౌస్ కెప్టెన్ లను కలిశాను. 

మేము మా సమావేశాల ఉద్దేశ్యం మరియు కంటెంట్ గురించి చర్చించాము. మేము మా పాఠశాలను మెరుగుపరచడం 

కొనసాగిస్తున్నందున ఈ అద్భుతమైన పాఠశాల నాయకులతో కలిసి పనిచేయడానికి నేను ఎదురు చూస్తున్నాను.

క్రిస్టా బర్న్స్

మేము 11వ వారంలో మరో వార్తాలేఖను కలిగి ఉంటాము, ఇది ఏప్రిల్ 6, 2023 గురువారం నాటికి అప్ లోడ్ చేయబడుతుంది.
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3/4సె

ఫౌండేషన్

100% ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య
టర్మ్ 1లో ఇప్పటివరకు హాజరు:

మీ బిడ్డ అనారోగ్యంతో లేదా 
గైర్హాజరైనట్లయితే, మీరు పాఠశాలకు 
హాజరుకాని రోజున ఫోన్ ద్వారా వీలైనంత 
త్వరగా తెలియజేయాలి.

5/6సె

FC - మిస్ గాబీ: 93%

1/2D - శ్రీమతి కౌర్: 81%

5/6A - మిస్టర్ కాసానో: 85%

3/4D - Ms కిల్కెన్నీ: 87%

3/4B - Ms బుల్: 88%

FB - మిస్టర్ రాండిచ్: 94%

1/2C - Ms బెన్సిచ్: 93%

3/4C - మిస్టర్ వైట్: 78%

3/4A - Ms జోన్స్/ Ms కస్తనారస్: 87%

FA - Ms గ్రెగ్సన్: 90%

1/2B - Ms బుట్టిగీగ్: 88%

FD - శ్రీమతి శర్మ: 87%

5/6B: Ms నింకోవిక్: 87%

1/2A - శ్రీమతి పియర్స్: 88%

24/3/23 వద్ద 2023 గణాంకాలు

1/2సె

ప్రతి 
రోజు పాఠశాలకు 

(మరియు 

సమయానికి!) 

మరియు 

మీ 

గొప్ప విజయానికి గుర్తింపు పొందండి!

సెలబ్రేటింగ్ మీ హాజరు

తరగతి గది
గణాంకాలు

పదం 1

51
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ప్రతి శుక్రవారం, అత్యుత్తమ హాజరు ఉన్న తరగతికి వచ్చే 
వారం మొత్తం రాకీని చూసుకుంటారు!

టర్మ్లీ బహుమతులు!

అద్భుతమైన హాజరుతో, మీరు ప్రతి పదానికి పురాణ 
బహుమతులను గెలుచుకోవడానికి డ్రాలోకి వెళ్లవచ్చు!

మీరు ప్రతిరోజూ పాఠశాలలో ఉన్న 
ప్రతి నెలకు, మీరు ఒక బ్యాడ్జ్ ని 

అందుకుంటారు.

మొత్తం 10ని సేకరించండి!

మా స్వంత విక్కీ మరియు విన్నీని 

కలిగి ఉన్న 10 హాజరు బ్యాడ్జ్ లు 
సేకరించడానికి ఉన్నాయి !రాకీ

సెలబ్రేటింగ్ మీ హాజరు
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వారంలోని విద్యార్థులు

అభయ్ వి

FC

అవితాజ్ బి

సమైరా డి

బ్రూక్లిన్ బి

చీమాన్ డి

జిలియానా పి

విలువైన సి

నాక్స్ బి

సామ్రాత్ ఎం

జోహన్నా బి

1/2Cఅదితి ఎం

పర్ణిక జి

రోహన్ W

కాలేబ్ ఎ

అన్నయ ఎంవియాన్ ఎస్

డిజైర్ టి

Xylah Mc

ఎజెకిల్ W

మెహతాబ్ ఎస్

సోహమ్ కె

పాలో సి

ర్యాన్ కె

3/4B

అయివా ఎ

రుచిక పి

సైమన్ సి

అలిసియా డి

మామడు జె

ఎజెకిల్ W 3/4D

కిడస్ టి

కూపర్ హెచ్

మిలే W

ప్రతి తరగతి నుండి ఒక తరగతి సభ్యుడు వారానికొకసారి మా విద్యార్థి అవార్డ్ తో 
గుర్తించబడతారు. ఈ అవార్డు మా పాఠశాల విలువలను స్థిరంగా ప్రదర్శించే విద్యార్థులను గుర్తిస్తుంది.

విజయవంతమైన వేడుకలు
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మిస్ గాబీ
FC తోఈ వారం ఫౌండేషన్ లో మేము 

వ్యక్తిగత భద్రత గురించి 
అన్నింటినీ నేర్చుకుంటున్నాము. 
ఇందులో రాక్ బ్యాంక్ ఫైర్ 

బ్రిగేడ్ సందర్శన కూడా ఉంది. 
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఎలా 

సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలో 
తెలుసుకోవడానికి విద్యార్థులు 
పూర్తిగా ఇష్టపడుతున్నారు. 
మేము కూడా బయటకు వెళ్లి 

అగ్నిమాపక వాహనం వైపు 

చూడగలిగాము, సైరన్ లు వినగలిగాము మరియు గొట్టం పిచికారీ చేయగలిగాము!

మన అభ్యాసాన్ని జరుపుకోవడం
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3/4A తో

మంగళవారం, మేము మా డ్యాన్స్ షూస్ ధరించి, కొన్ని గ్రూవీ బాలీవుడ్ 
డ్యాన్స్ మూవ్ లను నేర్చుకున్నాము.

ఈ వారం 3/4Aలో మేము సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని జరుపుకుంటున్నాము మరియు 
మా కుటుంబాలు ఉన్న అన్ని అద్భుతమైన ప్రదేశాలను మా తరగతితో 

పంచుకుంటున్నాము.

హాయ్ రాక్ బ్యాంక్ కమ్యూనిటీ!

మా మొత్తం పాఠశాల పరేడ్ లో మా తోటివారికి చూపించడానికి మా సాంస్కృతిక 
దుస్తులను ధరించడానికి మాకు అవకాశం ఉంది మరియు మా తరగతి గదిని 

అలంకరించడానికి కాగితం లాంతర్ లను తయారు చేయడం ద్వారా సృజనాత్మకతను 
పొందుతున్నాము, అలాగే మా ముందు కార్యాలయం కోసం ప్రత్యేక ప్రదర్శన. 
కాబట్టి వాటిని తనిఖీ చేయాలని నిర్ధారించుకోండి!

శ్రీమతి కస్తనారస్
శ్రీమతి జోన్స్ &

మన అభ్యాసాన్ని జరుపుకోవడం
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స్కూల్ స్కూల్ కౌన్సిల్ ఎలక్షన్స్ లో తినే సమయం

రాక్ బ్యాంక్ లోని విద్యార్థులు ఉదయం 11 గంటలకు లోపల 
తినడానికి కనీసం 10 నిమిషాలు, ఆపై 1.40కి మరో ఐదు నిమిషాలు. చాలా 

తరగతులు ఉదయం 10 గంటలకు పండ్ల చిరుతిండిని కూడా కలిగి 
ఉంటాయి. కొన్ని పాత తరగతులు విద్యార్థులు రోజంతా పండ్లు/

కూరగాయలతో అల్పాహారం తీసుకోవడానికి అనుమతిస్తారు.

మీ బిడ్డ ఎందుకు తినలేదని 
అడగండి. వారు బిజీగా ఉన్నారా లేదా 
పరధ్యానంలో ఉన్నారా? వారు 
తమ లంచ్ బాక్స్ లో కొన్ని విభిన్న 
ఎంపికలను కోరుకుంటున్నారా? వారి 
సమయం అయిపోయిందా? మీరు 
కారణం తెలుసుకున్న తర్వాత, 

మీరు మార్పులు చేయవచ్చు.
మీ పిల్లలకి కేటాయించిన సమయానికి 
ఆహారం తినమని ప్రోత్సహంిచండి, 

అయితే తినని ఆహారాన్ని 
మధ్యాహన్ం టీగా అందించండి (అది 

పాడైపోకుండా మరియు చల్లగా 
ఉన్నంత వరకు).

స్కూల్ కౌన్సిల్ ఎన్నికలు

ఒక మాట శ్రేయస్సు

నా బిడ్డ భోజనం చేయకపోతే 
నేను ఏమి చేయాలి?
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