Finding out more - questions to ask as my child joins their new Primary
school
További tudnivalók – felmerülő kérdések, miközben a gyermekem új
általános iskolába kezd járni
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.
Egy új országban új iskolát kezdő gyermekének támogatása kihívást jelenthet. Összeállítottunk
néhány kérdést, amely esetleg felmerülhet Önben, mielőtt a gyermek megkezdi itteni tanulmányait.
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.
Nem minden kérdés vonatkozik Önre és a gyermekére. Hasonlóképpen, nem minden kérdés kerül
felsorolásra, amellyel kapcsolatosan további információt szeretne.
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.
Az iskola szeretne jó kapcsolatot kialakítani Önnel, hogy mindketten közösen dolgozhassanak a
gyermek előmenetele érdekében. Arra kérjük Önt, tegye fel bátran felmerülő kérdéseit.
Uniform
Egyenruha
Where can I buy school uniform?
Hol vásárolhatom meg az iskolai egyenruhát?
What are the rules about headscarves?
Milyen szabályok vonatkoznak a fejkendő használatára?
What PE kit does my child need?
Milyen testnevelés felszerelésre van szüksége a gyermekemnek?
Lunch
Ebéd
How much money do I need to provide for school meals each day?
Mennyi pénzt kell szánnom mindennap az iskolai étkezésre?
What is available for lunch?
Milyen ebéd érhető el?
Is there a halal lunch option?
Rendelkezésre áll halal étkezési lehetőség?
How do I apply for free school meals?
Hogyan jelentkezhetek az ingyenes iskolai étkezésre?
Can my child bring their own food?
Gyermekem hozhat magával saját ennivalót?
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Travel
Utazás
Where can I find out about bus routes?
Hol található a buszok menetrendje?
Where do I drop off and collect my child every day?
Hova szállíthatom a gyermekemet, és hova mehetek érte minden nap?
Can my child walk home alone from school?
Gyermekem hazasétálhat egyedül az iskolából?
Communicating with school
Kommunikálás az iskolával
If my child is ill, or cannot attend school, how do I communicate with school?
Ha a gyermekem beteg vagy nem tud iskolába menni, hogyan értesíthetem az iskolát?
Are their opportunities for me to speak with my child’s teacher other than at parents evening?
Van rá lehetőség, hogy a szülői esten kívül is beszélhessek a gyermekem tanárával?
If I am struggling to speak with school is it possible to access an interpreter?
Ha nehézséget okoz az iskolával való kommunikáció, lehetséges tolmácsot kérnem?
Parents Evening
Szülői est
What happens at parents evening?
Mi történik a szülői esten?
Will an interpreter be available for parents evening?
Elérhető lesz tolmács a szülői est idejére?
Should I bring my child with me to parents evening?
Magammal hozzam gyermekemet a szülői estre?
Homework
Házi feladat
What sort of homework will my child get?
Milyen típusú házi feladatot fog kapni a gyermekem?
How much homework will my child get?
Mennyi házi feladatot fog kapni a gyermekem?
Can my child get help with homework in school?
Kaphat segítséget a gyermekem a házi feladat elkészítéséhez az iskolában?
How can I best support my child with their homework?
Hogyan segíthetem a legjobban a gyermekemet a házi feladatával?
Learning
Tanulás
How will you support my child to learn English?
Hogyan fogják támogatni a gyermekemet az angoltanulásban?
How will you respond if my child struggles in class?
Hogyan fog felelni a gyermekem, ha nehézségei vannak az osztályban?
How can I help my child to learn?
Hogyan segíthetem a gyermekemet a tanulásban?
How do you measure academic success?
Hogyan történik a sikeres tanulmányi előmenetel mérése?
What will my child study?
Mit fog tanulni a gyermekem?
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Extra-curricular activities
Különórák, tanórákon kívüli tevékenységek
What opportunities are available after school for my child e.g. sports, clubs?
Milyen lehetőségek érhetők el a gyermekem számára, pl. sport, szakkörök?
Are there any costs involved in taking part in extra-curricular activities?
Kell fizetni a tanórákon kívüli tevékenységekért?
Other
Egyéb
Can my child bring a mobile phone to school?
Hozhat gyermekem mobiltelefont az iskolába?
What will happen if my child gets bullied?
Mi történik, ha a gyermekemet zaklatás éri?
Who provides the books and stationary for my child to use at school?
Ki biztosítja gyermekemnek a tankönyveket és az írószereket az iskolai használatra?
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