Mildura Senior College Hakkında Önemli
Bilgi
Mildura Senior College Toplumu sizlere hoşgeldiniz der ve çocuğunuzun gelecekteki
başarısında önemli bir rol oynamak için sabırsızlandığımızı belirtiriz.
Bu bilgi, okulu daha iyi tanımanıza ve okulun nasıl işlediğini anlamanıza yardımcı olacaktır.
11 ve 12. sınıf öğrencilerinin sertifika tamamlanmasına yönelik çalıştıklarını anlamak
önemlidir. Bu nedenle, okula hergün gelmek, ev ödevlerini ve değerlendirme çalışmalarını
tamamlamak, düzenli ders çalışmak bir öğrencinin başarısındaki en önemli faktörlerdir.
Mildura Senior College’da öğrencilerin başarısı için aşağıdaki unsurların bir bütün halinde
olması gerektiğini biliyoruz:

HERGÜN devamlılık + BÜTÜN DEĞERLENDİRME
ÇALIŞMALARINI tamamlamak + EVÖDEVİ + DESTEK =
SERTİFİKA

DEVAMLILIK:
Devamsızlık iyi bir şey değildir! Her dersten geçmek için %90
devamlılık zorunluluğu olduğu gibi, her dersin yoklaması ayrı ayrı
yapılır. Öğrenciler devamsızlık yapmışlarsa, tek ders veya günün belli bir kısmı da dahil
öğrencilerin yaptığı tüm devamsızlıkları velilerin doğrumaları gereklidir.
Öğrenciler devamsızlık yapmışlarsa, bize şu şekilde bildirebilirsiniz:
Lütfen adınızı, öğrencinin adını, tarih/lerini ve devamsızlık nedenini ekleyin.
Telefon: 5022 2893




Elektronik posta: attendanceofficer@milsen.vic.edu.au
İmzalı not: left at main office or Student Services Centre
Bir doktor raporu

DEĞERLENDİRME:
Değerlendirme, öğrencilerin sertifikalarını tamamlama süresince
tamamladıkları öğrenme çalışmaları anlamına gelmektedir.
Öğrenciler bir sertifika almak için çalıştıklarından, okula rastgele gelmek
yeterli değildir. Öğrenciler HER dersin gerektirdiği BÜTÜN çalışmaları da
tamamlamak zorundadırlar.

EVÖDEVİ:
Ev ödevleri sınıf dışında yapılması gereken çalışmalar anlamına gelir. Öğrenciler,
12. sınıfta, sınavlar veya büyük değerlendirmeler nedeniyle haftada 30 saate
kadar çıkan 15 saatlik ev ödevleri bekleyebilirler.

DESTEK:
Veli olarak, çocuğunuzu şu şekilde destekleyebilirsiniz:






Onları fazladan yardım ve ders almak için Ev Ödevi Klübü’ne devam etmeye teşvik
etmek
Çocuğunuzun BÜTÜN derslere katılmasını sağlayın. Çocuğunuzun evde kalmasına izin
VERMEYİN ve dersleri kaçırmasına müsade etmeyin. Devamsızlık iyi bir şey DEĞİLDİR.
Çocuğunuza evde çalışabileceği sessiz bir yer temin edin. Çocuğunuzun ev ödevlerini
tamamlamasını ve gözden geçirmesini sağlayın; onlara evde aile ile ilgili fazladan
görev ve sorumluluklar yüklemeyin.
Yaptıkları çalışmayı zor bulurlarsa veya dersleri hakkında endişeleri varsa çocuğunuzu
yardım istemeye teşvik edin.

İrtibat:
Okulun Adresi : Deakin Avenue, Mildura 3500
Posta Adresi: P.O. Box 1436, Mildura 3502
Telefon: (03) 5021 2911
Elektronik Posta Adresi: mildura.senior.co@edumail.vic.gov.au
İnternet Sitesi: www.milsen.vic.edu.au
Okul idaresinin açık olduğu saatler: Gün içinde 8.00 – 4.30 arası

Tercümanlar: Bu bilgiyi görüşmek üzere tercüme hizmetlerine ihtiyaç duyulursa, lütfen
Mildura Senior College EAL Koordinatörü ile irtibata geçin ve sorularınızı ve endişelerinizi
görüşmeye gelmeniz için size bir randevü ayarlanacaktır.

