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Finding out more - questions to ask as my child joins their new Primary 

school 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ - ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਲੂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ੁੱ ਛ ੇ
ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ  

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.   

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਵਵਚ ਨਵੇਂ ਸਕਲੂ ਦ ੇਵਵਚ ਦਾਖਲ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣਤੌੀ ਭਰਪੂਰ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥ ੇਕੁਝ ਸਵਾਲ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦਆੁਰਾ ਇੱਥ ੇਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਸ 
ਨੂੁੰ  ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

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. 

ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਲਈ ਸਬੁੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਵਜਸ ਬਾਰ ੇਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ 
ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਭ ਨੂੁੰ  ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦ ੇਰੂਪ ਵਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

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. 

ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁੰ ਗੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਲ ਕੇ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿਰਥਨ 
ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛਣ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

Uniform 

ਿਰਦੀ 
Where can I buy school uniform? 

ਿੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਕੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

What are the rules about headscarves? 

ਹੈੈੱਡਸਕਾਰਫ ਬਾਰੇ ਵਕਹੜ੍ੇ ਵਨਯਿ ਹਨ? 

What PE kit does my child need? 

ਿੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਵਕਹੜ੍ੀ PE ਵਕੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

 

Lunch 

ਲੰਚ 

How much money do I need to provide for school meals each day? 

ਿੈਨੂੁੰ  ਹਰੇਕ ਵਦਨ ਸਕਲੂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਵਕੁੰ ਨਹੇ  ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵਗੇੀ? 
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What is available for lunch? 

ਲੁੰ ਚ ਲਈ ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ? 

Is there a halal lunch option? 

ਕੀ ਹਲਾਲ ਲੁੰ ਚ ਬਾਰੇ ਕਈੋ ਵਵਕਲਪ ਹੈ? 

How do I apply for free school meals? 

ਿੈਂ ਿੁਫਤ ਵਵਚ ਸਕੂਲ ਵਵਚ ਖਾਣੇ ਲਈ ਵਕਵੇਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

Can my child bring their own food? 

ਕੀ ਿੇਰੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਵਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 

Travel 

ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ 

Where can I find out about bus routes? 

ਿੈਂ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕੱਥੋਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

Where do I drop off and collect my child every day? 

ਕੀ ਿੈਨੂੁੰ  ਿੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਹਰ ਵਦਨ ਛੱਡਣਾ ਅਤ ੇਵਲਆਉਣਾ ਹਵੋੇਗਾ? 

Can my child walk home alone from school? 

ਕੀ ਿੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਸਕਲੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 

Communicating with school 

ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ 
If my child is ill, or cannot attend school, how do I communicate with school?  

ਜੇ ਿੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਬਿਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਿੈਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਵਕਵੇਂ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? 

Are their opportunities for me to speak with my child’s teacher other than at parents evening? 

ਕੀ ਿੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਿ ਤੋਂ ਵਬਨਹ ਾਂ ਿੇਰੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ? 

If I am struggling to speak with school is it possible to access an interpreter? 

ਜੇ ਿੈਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਵਵਚ ਔਖ ਿਵਹਸੂਸ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਵਕ ਵਕਸੇ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰ ਚ ਸੁੰ ਭਵ ਹੈ? 

 

Parents Evening 

ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 

What happens at parents evening? 

ਿਾਵਪਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਿ 'ਤ ੇਕੀ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

Will an interpreter be available for parents evening? 

ਕੀ ਿਾਵਪਆ ਂਦੀ ਸ਼ਾਿ ਲਈ ਇੱਕ  ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਂਿੌਜੂਦ ਹਵੋੇਗਾ? 

Should I bring my child with me to parents evening? 

ਕੀ ਿੈਨੂੁੰ  ਿਾਵਪਆ ਂਦੀ ਸ਼ਾਿ ਵਵਚ ਿੇਰੇ ਬੱਵਚਆ ਂਨੂੁੰ  ਵਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 

Homework 

ਹੋਮਿਰਕ 

What sort of homework will my child get? 

ਿੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹੋਿਵਰਕ ਵਿਲੇਗਾ? 

How much homework will my child get? 

ਿੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਵਕੁੰ ਨਾ ਦਾ ਹੋਿਵਰਕ ਵਿਲੇਗਾ? 
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Can my child get help with homework in school? 

ਕੀ ਿੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਵਚ ਹੋਿਵਰਕ ਲਈ ਿਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

How can I best support my child with their homework? 

ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂੁੰ  ਉਸ ਦੇ ਹੋਿਵਰਕ ਵਵਚ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਦਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

 

Learning 

ਵਸੱਵਖਆ 

How will you support my child to learn English? 

ਤੁਸੀਂ ਿੇਰੇ ਬੱਚ ੇਨੂੁੰ  ਅੁੰ ਗਰੇਜੀ ਵਸੱਖਣ ਲਈ ਵਕਵੇਂ ਸਵਹਯੋਗ ਦਵੇੋਗੇ? 

How will you respond if my child struggles in class? 

ਜੇ ਿੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਵਵਚ ਜੂਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਵਦਓਗੇ? 

How can I help my child to learn? 

ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂੁੰ  ਵਸੱਖਣ ਵਵਚ ਵਕਵੇਂ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

How do you measure academic success? 

ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਦਵਿਕ ਸਫਲਤਾ ਨੂੁੰ  ਵਕਵੇਂ ਿਾਪਦ ੇਹੋ? 

What will my child study? 

ਿੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? 

 

Extra-curricular activities 

ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਬਨਹ ਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 

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

ਿੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕਲੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਿੌਕੇ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਖੇਡਾਂ, ਕਲੱਬ ਵਰਗੇ ਿੌਜੂਦ ਹਨ? 

Are there any costs involved in taking part in extra-curricular activities? 

ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਬਨਹ ਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਵਧੀਆ ਂਵਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈੋ ਖਰਚ ੇਲੱਗਦ ੇਹਨ? 

 

Other 

ਹੋਰ 

Can my child bring a mobile phone to school? 

ਕੀ ਿੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਵਚ ਿਬੋਾਈਲ ਫੋਨ ਵਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

What will happen if my child gets bullied? 

ਜੇ ਿੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

Who provides the books and stationary for my child to use at school? 

ਸਕੂਲ ਵਵਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਿੇਰੇ ਬੱਚ ੇਨੂੁੰ  ਵਕਤਾਬਾਂ ਅਤ ੇਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕੌਣ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

 


