Finding out more - questions to ask as my child joins their new Primary
school
Për më tepër – pyetje për të parashtruar që fëmija im t’i bashkohet shkollës
së re fillore
Supporting your child as they start at a new school in a new country can be challenging. We have
put together a number of questions that you might want to ask before your child starts their
education here.
Mbështetja e fëmijës suaj se si të fillojë në një shkollë të re në një vend të ri mund të jetë sfiduese.
Ne kemi bashkuar një numër pyetjesh që mund të dëshironi që t’i parashtroni para se fëmija juaj të
fillojë arsimin këtu.
Not all the questions listed will be relevant to you and your child. Similarly, not everything that you
want to know more about will be shown as a question below.
Jo të gjitha pyetjet e renditura do të jenë relevante për ju dhe fëmijën tuaj. Në mënyrë të ngjashme,
jo çdo gjë që doni të dini më shumë, do të shfaqet si një pyetje më poshtë.
School wants to build a good relationship with you so you can both work together to support your
child’s progress. You are encouraged to ask questions.
Shkolla dëshiron të ndërtojë një marrëdhënie të mirë me ju, në mënyrë që të dy të punojnë së
bashku për të mbështetur përparimin e fëmijës suaj. Ju jeni të inkurajuar për të bërë pyetje.
Uniform
Uniformë
Where can I buy school uniform?
Ku mund ta blej uniformën e shkollës?
What are the rules about headscarves?
Cilat janë rregullat në lidhje me shamitë?
What PE kit does my child need?
Çfarë pajisje për edukatë fizike është e nevojshme për fëmijën tim?
Lunch
Dreka
How much money do I need to provide for school meals each day?
Sa para duhet të siguroj për ushqimet shkollore çdo ditë?
What is available for lunch?
Çfarë është në dispozicion për drekë?
Is there a halal lunch option?
A ka një mundësi për drekë hallall?
How do I apply for free school meals?
Si mund të aplikoj për ushqim falas në shkollë?
Can my child bring their own food?
A mund të sjellë fëmija im ushqimin e vet?
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Travel
Udhëtimi
Where can I find out about bus routes?
Ku mund të gjej rrugët e autobusëve?
Where do I drop off and collect my child every day?
Ku mund të ndalem dhe të marr fëmijën tim çdo ditë?
Can my child walk home alone from school?
A mund të shkojë fëmija im vetëm në shtëpi nga shkolla?
Communicating with school
Komunikimi me shkollën
If my child is ill, or cannot attend school, how do I communicate with school?
Nëse fëmija im është i sëmurë ose nuk mund të vijë në shkollë, si mund të komunikoj me
shkollën?
Are their opportunities for me to speak with my child’s teacher other than at parents evening?
A do ketë mundësi që të flas me mësuesin e fëmijës tim përveç se në takimin e prindërve?
If I am struggling to speak with school is it possible to access an interpreter?
Nëse e kam të vështirë që të bisedoj me shkollën, a është e mundur të mundësoni një përkthyes?
Parents Evening
Takim me prindër
What happens at parents evening?
Çfarë ndodh në takimin e prindërve?
Will an interpreter be available for parents evening?
A do të jetë në dispozicion një përkthyes në takimin e prindërve?
Should I bring my child with me to parents evening?
A duhet ta sjellë fëmijën tim me mua në takimin e prindërve?
Homework
Detyrë shtëpie
What sort of homework will my child get?
Çfarë lloji detyra shtëpie do të ketë fëmija im?
How much homework will my child get?
Sa shumë detyra shtëpie do të ketë femija im?
Can my child get help with homework in school?
A mund që fëmija im të kërkojë ndihmë për detyrat e shtëpisë në shkollë?
How can I best support my child with their homework?
Si mund që më së miri ta mbështes fëmijën tim rreth detyrave të shtëpisë?
Learning
Mësim
How will you support my child to learn English?
Si do ta mbështesni fëmijën tim për të mësuar gjuhën angleze?
How will you respond if my child struggles in class?
Si do të reagoni nëse fëmija im lufton në klasë?
How can I help my child to learn?
Si mund ta ndihmoj fëmijën tim të mësojë?
How do you measure academic success?
Si e matni suksesin akademik?
What will my child study?
Çfarë do të mësojë fëmija im?
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Extra-curricular activities
Aktivitete jashtëshkollore
What opportunities are available after school for my child e.g. sports, clubs?
Çfarë mundësish janë në dispozicion pas shkollës për fëmijën tim, p.sh. sport, klube?
Are there any costs involved in taking part in extra-curricular activities?
A ka ndonjë kosto të përfshirë për pjesëmarrjen në aktivitetet jashtëshkollore?
Other
Tjetër
Can my child bring a mobile phone to school?
A mundet fëmija im të sjellë një telefon celular në shkollë?
What will happen if my child gets bullied?
Çfarë do të ndodhë nëse fëmija im do të ngacmohet?
Who provides the books and stationary for my child to use at school?
Kush i siguron librat dhe skriptat që fëmija im të përdorë në shkollë?
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