
2021年学前班

新生家长说明会





上课时间
WAKTU PERSEKOLAHAN

星期一 
ISNIN

 学生必须在早上6.45之前到校参与周会。

  Murid dikehendaki hadir ke sekolah sebelum 6.45 pagi 
  untuk mengikuti perhimpunan sekolah.

星期二至星期五 
SELASA-JUMAAT

 学生必须在早上7.15之前到校。
  KEDATANGAN murid ke sekolah : Sebelum 7.15 pagi 

 * 学生可在早上6.20后到校。
   Murid boleh sampai di sekolah selepas 6.20 pagi.

星期一至星期五 ISNIN - JUMAAT
7.30 a.m. - 11.30 a.m.



放学时间
WAKTU TAMAT PERSEKOLAHAN

* 温馨提醒： 
  本校学前班是教育部直属学前班之一，不是私立幼儿园或托儿所。
   敬请家长依照放学时间准时接孩子回家。(11.30am-12.00pm)

Peringatan Mesra：
Prasekolah SK(C) Anglo Chinese merupakan sebuah pusat pendidikan sepenuhnya di bawah 
Kementerian Pendidikan Malaysia dan ianya BUKAN sebuah taska atau
pusat jagaan kanak-kanak. Ibu bapa dikehendaki menghantar anak 
ke sekolah & mengambil anak selepas tamat masa sekolah mengikut 
masa yang ditetapkan.
Sila ambil anak pada jam 11.30 a.m -12.00 p.m.

星期一至星期五 ISNIN - JUMAAT
11.30 a.m.



v 教育部从2018年已规定了教育部属下学前班学生校服。
vKPM telah menetapkan pakaian murid prasekolah KPM bagi memastikan 

keseragaman pakaian murid Prasekolah KPM mulai sesi persekolahan 2018.

学生校服 PAKAIAN SERAGAM MURID



v 本校学前班学生的校服（参考图1）
 家长自行决定购买足够的校服给孩子。
   Baju seragam murid prasekolah (Sila rujuk Gambar1)
    Ibu bapa boleh beli baju seragam yang cukup untuk anak.
   
v家长须向校方购买校徽和学生名牌，所有学生的校徽及名牌

  一致，以示整齐。家长须自行缝制（参考图2）
   Lencana sekolah dan tanda nama akan disediakan oleh pihak sekolah     
  untuk keseragaman. Ibu bapa / penjaga dikehendaki menjahit lencana  
  sekolah dan tanda nama dengan kemas seperti gambar rajah di bawah.

v 2021年起，学生可以选择穿黑鞋或白鞋上学，但黑鞋必须配
 黑袜，而白鞋必须配白袜。 教育部规定，鞋子必须是由帆布， 
 或是其他合成物料，比如尼龙和聚酯制造，确保鞋子的弹性和  
 通风，符合舒适、安全和健康的条件。 
Mulai  tahun 2021, semua murid dibenarkan memilih sama ada memakai 
kasut berwarna hitam atau putih serta stoking mengikut warna 
kasut,kementerian menetapkan pemilihan jenis kasut  adalah diperbuat 
daripada kanvas atau daripada bahan sintetik lainnya seperti nylon dan 
polyester yang mempunyai daya serap dan penyaluran gerak udara.



学生校服 PAKAIAN SERAGAM MURID

深蓝色长裤
棉质布料

白色有领T恤
软绵质布料
（没有口袋）

图 Gambar1



学生校服 PAKAIAN SERAGAM MURID

正确的校徽和名牌
PEMAKAIAN LENCANA SEKOLAH & TAG NAMA

阿里
ALI

学生名牌 
TAG NAMA 

MURID

图 Gambar2



- 男生不可蓄长头发，必须剪学生头。
  Murid lelaki tidak boleh berambut panjang,  mesti   
   berambut pendek yang kemas.  
   Rambut yang berfesyen adalah dilarang.

 - 女生蓄长头发者必须把头发束起。
 发夹和发带只限黑色及深蓝色。
  Murid perempuan yang berambut panjang perlu  
   diikat dengan kemas. Hanya klip dan pengikat rambut 
   berwarna hitam dan biru gelap yang dibenarkan.

- 学生不能佩戴耳环/手饰/项链等到校。
  Murid dilarang memakai anting-anting, gelang  
    tangan, rantai dan sebagainya ke sekolah.

头发 RAMBUT



- 家长需每天为孩子准备一条手帕，让孩子养成  
  会用手帕的好习惯。

Ibu bapa digalakkan menyediakan sehelai sapu  tangan 
untuk anak agar dapat digunakan semasa di kelas.

- 确保孩子的自身整洁,常为孩子修剪指甲、             

头发等。

Ibu bapa perlu memastikan kebersihan tubuh badan  
(rambut/kuku) sentiasa kelihatan  bersih dan kemas.

学生整洁，健康与安全
Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan (3K)



-若孩子身体不适,有健康问题或对于某些食物/物体
会过敏,务必通知老师。
Jika anak mempunyai masalah kesihatan atau alahan terhadap sebarang 
makanan/bahan,  perlu maklumkan kepada guru kelas.

- 上课时，家长不允许留在课室外面观察，以免影响  
孩子上课的情绪及专注力。
Ibu bapa / penjaga tidak dibenarkan berada di luar bilik  darjah semasa 
waktu belajar agar emosi dan tumpuan anak tidak terganggu.

- 家长们不要让孩子带玩具或零食、 汽水等学校,     
只可携带白开水。
Murid-murid tidak digalakkan untuk membawa alat  permainan, makanan 
ringan dan minuman manis ke sekolah. 
Hanya boleh bawa air minum sahaja.



- 请家长为孩子的物品/用具写上名字。
如:书包、鞋子、水壶、饭盒、文具等。
 Semua barang hak milik murid seperti beg, kasut, botol  minuman, 
bekas makanan, alat tulis dan sebagainya  perlulah dilabel dengan 
nama murid untuk mengelak daripada hilang atau tersalah ambil.

- 学生必须每天到校上课。若学生缺席，

 务必通知老师，并附上请假信或医生证明书。  

 Kehadiran murid ke sekolah adalah WAJIB.  Ketidakhadiran murid  
  perlulah dimaklumkan kepada guru. Sijil sakit perlu diserahkan kepada 
  guru untuk tujuan perekodan.
  Sekiranya murid perlu bercuti atas tujuan tertentu,ibu bapa perlu 
  menulis surat makluman kepada pihak sekolah.



- 家长/监护人必须填妥学生资料表，并填上 
  正确的联络电话，以应付不时之需或紧急事情。   
  若有更换住址或电话，务必通知老师。

     Maklumat ibu bapa/penjaga/waris pada borang maklumat murid  perlulah   
     isi dengan lengkap dan tepat serta nyatakan nombor telefon untuk 
     dihubungi sekiranya berlaku kecemasan. 
     Sebarang  perubahan alamat tempat tinggal atau nombor telefon, perlu  
     maklumkan kepada guru kelas.

- 若家长不能来接孩子放学或委派他人来接 孩子回家，

  务必通知老师。
Sila maklumkan kepada guru kelas sekiranya anda tidak dapat  mengambil 
anak anda pada hari persekolahan (sekiranya  mewakilkan orang lain 
mengambil anak jagaan dari sekolah).



- 家长/监护人务必踊跃参与学校/学前班活动，以示支持。
Ibu bapa/penjaga wajib menyertai sebarang aktiviti yang dijalankan oleh pihak 
sekolah/guru prasekolah. Penyertaan dan sokongan anda amat diharapkan.

- 若家长/监护人有任何疑问，欢迎向老师询问。

  Ibu bapa/ penjaga dialu-alukan berjumpa dan berbincang dengan guru 
prasekolaj sekiranya menghadapi masalah berkenaan pelajaran atau 
sahsiah murid di sekolah.

- 校方随时欢迎家长/监护人提出有建设性的意见以提升及

  改善在教学上或校方软硬设舍等等。您宝贵的意见可投入

  学前班意见箱。

  Sebarang cadangan dan pandangan dari ibu bapa/penjaga untuk 
meningkatkan pencapaian 4M dan perkembangan murid amat dialu-
alukan, dan ia boleh dikemukakan kepada guru prasekolah atau 
dimasukkan ke dalam peti cadangan prasekolah.



-家长/监护人必须每天督促孩子温习功课及
完成家课。
Ibu bapa/penjaga mesti membimbing anak 
untuk membuat  ulang kaji pelajaran dan 
menyiapkan tugasan sekolah pada setiap hari.

-家长/监护人应多督促及培养孩子从小

 建立爱阅读的好习惯。
Ibu bapa/penjaga memberi bimbingan dan 
galakan kepada anak untuk memupuk tabiat 
membaca dari umur yang muda.



- 校方非常鼓励孩子参加校外课外活动。
  Murid-murid digalakkan untuk menyertai aktiviti / 
  pertandingan luar sekolah. 

-若孩子参加校外课外活动获奖，请通知老师
以方便校方记录/把奖杯或奖状带来
学校，校方可在周会上颁发。
Sila maklumkan kepada guru prasekolah tentang keputusan 
pertandingan untuk direkodkan.  
Boleh bawa piala/sijil yang dimenangi ke sekolah untuk disampaikan 
semasa perhimpunan. 





为了孩子，为了明天
Our children, our future, for better generation

 谢谢家长的配搭与合作！
Terima kasih 

atas
 keprihatinan & kerjasama

ibu bapa


