Finding out more - questions to ask as my child joins their new Primary
school
 أسئلة متعلقة بإنظمام طفلي إلى المدرسة االبتدائية الجديدة- معرفة المزيد
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.
 قمنا بوضع عددا من األسئلة التي قد ترغبون في، لذلك.قد يكون دعم طفلكم عندما يبدأ في مدرسة جديدة في بلد جديد تحديا صعب
.طرحها قبل أن يبدأ طفلكم تمدرسه معنا
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.
 قد ال يتم عرض كل ما تريدون معرفته على شكل سؤال، وبالمثل.قد ال تكون جميع األسئلة المدرجة أدناه ذات مهمة لكم ولطفلكم
.أدناه
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.
 الرجاء عدم التردد في طرح أي.تريد المدرسة بناء عالقة جيدة ووطيدة معكم حتى نتمكن معا من العمل من أجل دعم تقدم طفلكم
.أسئلة
Uniform
Where can I buy school uniform?
What are the rules about headscarves?
What PE kit does my child need?

Lunch
How much money do I need to provide for school
meals each day?
What is available for lunch?
Is there a halal lunch option?
How do I apply for free school meals?
Can my child bring their own food?
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البدلة المدرسية
أين يمكنني شراء البدلة المدرسية؟
ما هي قواعد الحجاب؟
ما هي عُّدة التربية البدنية التي يحتاجها طفلي؟

الغداء
كم من المال يجت أن أدفعه مقابل تقديم الوجبات المدرسية
كل يوم؟
ما هي الخيارات المتاحة لوجبة الغداء؟
هل هناك إمكانية إلختيار وجبة غداء حالل؟
كيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على وجبات مدرسية
مجانية؟
هل يستطيع طفلي إحضار طعامه؟
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Travel
Where can I find out about bus routes?
Where do I drop off and collect my child every day?
Can my child walk home alone from school?

Communicating with school
If my child is ill, or cannot attend school, how do I
communicate with school?
Are their opportunities for me to speak with my
child’s teacher other than at parents evening?
If I am struggling to speak with school is it possible to
access an interpreter?

Parents Evening
What happens at parents evening?

السفر
أين يمكنني اإلطالع على طرق الحافالت؟
أين يمكنني وضع وإسترجاع طفلي كل يوم؟
هل يستطيع طفلي العودة من المدرسة إلى البيت بمفرده؟

التواصل مع المدرسة
، أو ال يستطيع الذهاب إلى المدرسة،إذا كان طفلي مريضا
كيف يمكنني التواصل مع المدرسة؟
هل يمكنني التحدث مع معلم طفلي في أي فرصة خارج
أمسية األباء؟
إذا كانت لدي صعوبات في التواصل مع المدرسة هل من
الممكن أن أحصل على مساعدة مترجم؟

أمسية اآلباء
ماذا يحدث خالل أمسية األباء؟

Will an interpreter be available for parents evening?

هل سيكون هناك مترجم خالل أمسية األباء؟

Should I bring my child with me to parents evening?

هل يجب علي أن أحضر طفلي معي إلى أمسية األباء؟

Homework
What sort of homework will my child get?

الواجبات المنزلية
ما نوع الواجبات المنزلية التي سيحصل عليها طفلي؟

How much homework will my child get?

ما مقدار الواجبات المنزلية التي سيحصل عليها طفلي؟

Can my child get help with homework in school?

هل يمكن لطفلي الحصول على مساعدة لحل الواجبات
المنزلية في المدرسة؟
كيف يمكنني دعم طفلي على أفضل وجه مع واجباته
المدرسية؟

How can I best support my child with their
homework?

Learning
How will you support my child to learn English?
How will you respond if my child struggles in class?
How can I help my child to learn?
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التعليم
كيف ستساعدون طفلي من أجل تعلم اللغة اإلنجليزية؟
كيف ستستجيبون مع طفلي إذا كانت لديه صعوبات في
الصف؟
كيف يمكنني مساعدة طفلي على التعلم؟
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How do you measure academic success?

كيف تقيمون النجاح األكاديمي؟

What will my child study?

ماذا سيدرس طفلي؟

Extra-curricular activities

النشاطات الالصفية

What opportunities are available after school for my
child e.g. sports, clubs?
Are there any costs involved in taking part in extracurricular activities?

Other
Can my child bring a mobile phone to school?
What will happen if my child gets bullied?
Who provides the books and stationary for my child
to use at school?
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ما هي الفرص المتاحة لطفلي بعد المدرسة على سبيل
 األندية؟، الرياضة.المثال
هل هناك أي تكاليف تنطوي على المشاركة في األنشطة
الالصفية؟

أسئلة أخرى
هل يستطيع طفلي إحضار هاتف محمول إلى المدرسة؟
ماذا سيحدث إذا تعرض طفلي للتسلط؟
من الذي يوفر الكتب والقرطاسية لطفلي الستخدامها في
المدرسة؟
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