Finding out more - questions to ask as my child joins their new Primary
school
زانینی زیاتر  -ئەو پرسیارانەی دەکرێن کاتێک منداڵەکەم دەچێتە قۆناغی نوێی خوێندنگەی
سەرەتاییانەوە
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.
دەکرێت پشتیوانیکردنی منداڵەکەت کاتێک قۆناغێکی نوێی خوێندن لە واڵتێکی نوێ دەستپێدەکەن ڕکابەرانە بێت .ئێمە ژمارەیەک
پرسیارمان کۆکردۆتەوە کە ڕەنگە بتەوێت ئاراستەیان بکەیت پێش ئەوەی منداڵەکەت دەست بە خوێندنیان بکەن لێرە.
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.
مەرج نییە هەموو پرسیارەکان پەیوەندیدار بن بە منداڵەکەتەوە .بە هەمان شێوەش ،مەرج نییە هەموو ئەو پرسیارانەی کە هەتن
وەک پرسیار الی خوارەوە هاتبن.
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.
خوێندنگە دەیەوێت پەیوەندیەکی باش لەگەڵ تۆدا دروست بکات بۆ ئەوەی بتوانن بە یەکەوە کاربکەن بۆ پشتیوانیکردنی
بەرەوپێشچوونی منداڵەکەت .تۆ هان دەدرێیت پرسیار بکەیت.
پۆشاکی خوێندنگە
لەکوێ بتوانم پۆشاکی خوێندنگە بکڕم؟
ڕێساکان دەربارەی سەرپۆش چیین؟
منداڵەکانم پێویستیان بە چ جلوبەرگێکی وەرزشی دەبێت؟

نانی نیوەڕۆ
دەبێت ڕۆژانە چەند پارە بدەم بۆ ژەمە خواردنی خوێندنگە؟

چی هەیە بۆ نانی نیوەڕۆ؟
ئایا بژاردەی خواردنی حەاڵڵ هەیە؟
چۆن داخوازنامە پێشکەش بکەم بۆ ژەمە خۆراکی خۆڕایی خوێندنگە؟
ئایا منداڵەکەم بۆی هەیە خواردنی تایبەت بە خۆی لەگەڵ خۆی
بهێنێت؟
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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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گواستنەوە
هێڵەکانی گواستنەوەی پاس لەکوێ بدۆزمەوە؟
ڕۆژانە منداڵەکەم لە کوێ دابگرم و بێمەوە بە شوێنیدا؟

ئایا منداڵەکەم دەتوانێت بە تەنیا بە پیادە بگەڕێتەوە بۆ ماڵەوە؟

پەیوەندیکردن لەگەڵ خوێندنگە
ئەگەر منداڵەکەم نەخۆش بوو ،یان نەیتوانی ئامادەی خوێندنگە بێت،
چۆن پەیوەندی بکەم بە خوێندنگەوە؟
ئایا هیچ هەلێکی تر هەیە بۆ قسەکردن لەگەڵ مامۆستای منداڵەکەم
جگە لە ئێوارەی باوان؟

ئەگەر قسەکردنم لەگەڵ خوێندنگە ئاسان نەبوو دەگونجێت زمان
وەرگێڕێکم بۆ پەیدا بکرێت؟

ئێوارەی باوان
لە ئێوارەی باوان چی ڕوو دەدات؟

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

ئایا زمان وەرگێڕ ئامادە دەبێت بۆ ئێوارەی باوان؟

Will an interpreter be available for parents
?evening

ئایا دەبێت منداڵەکەم لەگەڵ خۆم بهێنم بۆ ئێوارەی باوان؟

Should I bring my child with me to parents
?evening

ئەرکی ماڵەوە
چ جۆرە ئەرکێکی ماڵەوە دەدرێت بەسەر منداڵەکەمدا؟

Homework
?What sort of homework will my child get

بڕی ئەرکی ماڵەوە کە دەدرێت بەسەر منداڵەکەمدا چەندە؟

?How much homework will my child get

ئایا دەکرێت منداڵەکەم یارمەتی بدرێت لەگەڵ ئەرکی ماڵەوە؟

Can my child get help with homework in
?school

چۆن بتوانم باشترین پشتیوانی منداڵەکەم بکەم لە ئەرکی ماڵەوەیاندا؟

فێربوون
چۆن پشتیوانی منداڵەکەم دەکەیت بۆ فێربوونی زمانی ئینگلیزی؟
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How can I best support my child with their
?homework

Learning
How will you support my child to learn
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English?
How will you respond if my child struggles
in class?

وەاڵمی تۆ چی دەبێت ئەگەر منداڵەکەم گرفتی فێربوونی هەبوو لە
پۆلدا؟

How can I help my child to learn?
How do you measure academic success?

سەرکەوتنی ئەکادیمی چۆن دەپێویت؟

What will my child study?

منداڵەکەم چی دەخوێنێت؟

Extra-curricular activities

چاالکیە دەرەکیەکان

What opportunities are available after
school for my child e.g. sports, clubs?

 بۆ،ئەو هەالنە چیین کە پاش دەوامی خوێندنگە بۆ منداڵەکەم بەردەستن
 یانەکان؟،نمونە وەرزش

Are there any costs involved in taking part
in extra-curricular 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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هیتر
ئایا منداڵەکەم بۆی هەیە مۆبایڵ لەگەڵ خۆی بهێنێت بۆ خوێندنگە؟

چی ڕوو دەدات ئەگەر منداڵەکەم دووچاری شەڕەنگێزی بوو؟
کێ کتێب و پێداویستی پەڕاوگە بۆ منداڵەکەم دەستەبەر دەکات بۆ
بەکارهێنان لە خوێندنگە؟
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