Finding out more - questions to ask as my child joins their new Primary
school
আরও বেশি জানা – আমার সন্তান যখন তার নতু ন প্রাথশমক শেদ্যালয়ে
বযাগদ্ান করয়ে তখন বয সে প্রশ্নগুশল শজজ্ঞাসা করয়ত হয়ে
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.
নতু ন একটি দেশে নতু ন একটি স্কু শে পঠন-পাঠন শুরু করার ব্যাপাশর আপনার সন্তানশক সাহায্য করার
কাজটি দব্ে কঠিন কাজ। আপনার সন্তান এখাশন তার পঠন-পাঠন শুরু করার আশে আপনন জানশত
চাইশত পাশরন এমন কশেকটি প্রশ্ন আমরা এখাশন একনিত কশরনি।
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.
এখাশন প্রেত্ত সব্কটি প্রশ্নই আপনার এব্ং আপনার সন্তাশনর জনয প্রাসনিক হশব্ না। অনুরূপভাশব্, আপনন
আরও য্া য্া জানশত চান তার সব্নকিু ই এখাশন প্রশ্ন আকাশর না-ও দেখশত দপশত পাশরন।
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.
নব্েযােশের উশেেয হশে আপনার সশি সুসম্পকক েশ়ে দতাো, য্াশত কশর আমরা সনিনেতভাশব্ আপনার
সন্তাশনর উন্ননতশত সাহায্য করশত পানর। আপনাশক প্রশ্ন নজজ্ঞাসা করশত উত্সানহত করা হশে।
Uniform
শেদ্যালয়ের ব ািাক
Where can I buy school uniform?
আনম দকাথা দথশক নব্েযােশের দপাোক নকনশত পারব্?
What are the rules about headscarves?
মাথার স্কাশফক র (নহজাব্) ব্যাপাশর ননেমগুনে কী কী?
What PE kit does my child need?
আমার সন্তাশনর দকান ধরশনর PE নকশের প্রশোজন?
Lunch
দ্ু য়ু রর খাোর
How much money do I need to provide for school meals each day?
প্রনতনেন নব্েযােশে েুপুশরর খাব্াশরর জনয আমাশক কত োকা নেশত হশব্?
What is available for lunch?
েুপুশরর খাব্াশর কী কী থাকশব্?
Is there a halal lunch option?
হাোে খাব্াশরর নব্কল্প থাকশব্ কী?
How do I apply for free school meals?
নব্নামূশেয নব্েযােশের খাব্ার পাব্ার জনয আনম কীভাশব্ আশব্েন করব্?
Can my child bring their own food?
আমার সন্তান নক তার ননশজর খাব্ার ননশে দয্শত পারশব্?
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Travel
যাতাোত
Where can I find out about bus routes?
ব্াশসর য্ািাপথগুনের ব্যাপাশর আনম দকাথা দথশক জানশত পারব্?
Where do I drop off and collect my child every day?
আনম দকাথাে প্রনতনেন আমার সন্তানশক িা়েব্ এব্ং দকাথা দথশক তাশক দনব্?
Can my child walk home alone from school?
আমার সন্তান নক নব্েযােে দথশক একা দহেঁ শে ব্ান়ে নফরশত পাশর?
Communicating with school
শেদ্যালয়ের সয়ে বযাগায়যাগ
If my child is ill, or cannot attend school, how do I communicate with school?
আমার সন্তান য্নে অসুস্থ হে, ব্া স্কু শে দয্াে নেশত না পাশর, তাহশে আনম কীভাশব্ তা স্কু েশক জানাব্?
Are their opportunities for me to speak with my child’s teacher other than at parents evening?
অনভভাব্কশের সশি সান্ধ্যকােীন বব্ঠক িা়োও নক আনম আমার সন্তাশনর নেক্ষক/নেনক্ষকার সশি কথা
ব্ো সুশয্াে পাব্?
If I am struggling to speak with school is it possible to access an interpreter?
আমার য্নে স্কু শের সশি কথা ব্োর দক্ষশি অসুনব্ধা হে, তাহশে একজন দোভাষীর সাহায্য পাওো নক
সম্ভব্?

Parents Evening
অশিিােকয়দ্র সয়ে সন্ধ্যকালীন বেঠক
What happens at parents evening?
অনভভাব্কশের সশি সান্ধ্যকােীন বব্ঠশক কী হে?
Will an interpreter be available for parents evening?
অনভভাব্কশের সশি সান্ধ্যকােীন বব্ঠশক নক একজন দোভাষী উপনস্থত থাকশব্ন?
Should I bring my child with me to parents evening?
অনভভাব্কশের সশি সান্ধ্যকােীন বব্ঠশক নক আনম আমার সন্তানশক সশি ননশে দয্শত পানর?

Homework
োশ়ির কাজ
What sort of homework will my child get?
আমার সন্তানশক কী ধরশনর ব্ান়ের কাজ দেওো হশব্?

How much homework will my child get?
আমার সন্তানশক কী পনরমাণ ব্ান়ের কাজ দেওো হশব্?
Can my child get help with homework in school?
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আমার সন্তান নক তার ব্ান়ের কাশজর জনয তার স্কু ে দথশক দকান সাহায্য পাশব্?
How can I best support my child with their homework?
আনম আমার সন্তানশক তার ব্ান়ের কাজ করাে কীভাশব্ সব্শচশে ভােভাশব্ সাহায্য করশত পানর?

Learning
শিক্ষাগ্রহণ
How will you support my child to learn English?
ইংশরনজ দেখার ব্যাপাশর আপনারা আমার সন্তানশক কীভাশব্ সাহায্য করশব্ন?
How will you respond if my child struggles in class?
ক্লাশস আমার সন্তাশনর য্নে অসুনব্শধ হে তাহশে আপনারা কীভাশব্ তাশত সা়ো দেশব্ন?
How can I help my child to learn?
আনম কীভাশব্ আমার সন্তাশনর নেক্ষাগ্রহশণ সাহায্য করশত পানর?
How do you measure academic success?
আপনার কীভাশব্ নেক্ষােত সাফশেযর পনরমাপ কশরন?
What will my child study?
আমরা সন্তান কী কী প়েশব্?

Extra-curricular activities
াঠক্রম-েশহিু ত কাযু ক্রম
What opportunities are available after school for my child e.g. sports, clubs?
স্কু শের পর আমার সন্তাশনর জনয কী কী সুশয্াে থাকশব্ দয্মন দখোধুশো, ক্লাব্?
Are there any costs involved in taking part in extra-curricular activities?
পাঠক্রম-ব্নহভুক ত কায্কক্রমগুনেশত অংেগ্রহশণর জনয নক দকান ব্যে ব্হন করশত হশব্?

Other
অনযানয
Can my child bring a mobile phone to school?
আমার সন্তান নক স্কু শে দমাব্াইে দফান ননশে দয্শত পাশর?
What will happen if my child gets bullied?
আমার সন্তানশক য্নে উত্পী়েন করা হে তাহশে কী হশব্?
Who provides the books and stationary for my child to use at school?
স্কু শে দয্ সমস্ত ব্ই-খাতা ও অনযানয নজননসগুনে আমার সন্তান ব্যব্হার করশব্ দসগুনে তাশক দক দেশব্?
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