Finding out more - questions to ask as my child joins their new Primary
school
Aflați mai multe - întrebări de adresat când copilul meu se înscrie la noua sa
școală primară
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.
Poate fi dificil să vă sprijiniți copilul atunci când începe o școală nouă într-o țară nouă. Am compilat
câteva întrebări pe care s-ar putea să doriți să le adresați înainte ca acesta să își înceapă studiile aici.
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.
Nu toate întrebările listate vor fi relevante pentru dvs. și copilul dvs. La fel, nu toate aspectele
despre care ați dori să aflați mai multe vor fi formulate mai jos sub forma unei întrebări.
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.
Școala vrea să construiască o relație bună cu dvs., pentru a putea lucra împreună și a sprijini
progresul copilului dvs. Vă încurajăm să puneți întrebări.
Uniform
Uniforma
Where can I buy school uniform?
De unde pot cumpăra uniforma școlii?
What are the rules about headscarves?
Care sunt regulile cu privire la acoperirea capului?
What PE kit does my child need?
În ce constă echipamentul de educație fizică de care are nevoie copilul meu?
Lunch
Masa de prânz
How much money do I need to provide for school meals each day?
Câți bani trebuie să dau zilnic pentru mesele școlare?
What is available for lunch?
Ce mâncare este disponibilă la prânz?
Is there a halal lunch option?
Există o opțiune de prânz ce respectă regulile halal?
How do I apply for free school meals?
Cum pot solicita mese școlare gratuite?
Can my child bring their own food?
Copilul meu își poate aduce mâncarea de acasă?
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Travel
Deplasarea
Where can I find out about bus routes?
Unde mă pot informa despre traseele autobuzelor?
Where do I drop off and collect my child every day?
Unde îmi las copilul la școală și de unde vin să-l iau în fiecare zi?
Can my child walk home alone from school?
Copilul meu ar putea merge singur de la școală până acasă?
Communicating with school
Comunicarea cu școala
If my child is ill, or cannot attend school, how do I communicate with school?
În cazul în care copilul meu este bolnav sau nu poate veni la școală, cum comunic cu școala?
Are their opportunities for me to speak with my child’s teacher other than at parents evening?
Există și alte posibilități de a vorbi cu profesorul copilului meu, în afara ședinței cu părinții?
If I am struggling to speak with school is it possible to access an interpreter?
Dacă am dificultăți să vorbesc cu școala, este posibil să am acces la un interpret?
Parents Evening
Ședința cu părinții
What happens at parents evening?
Ce se întâmplă la ședința cu părinții?
Will an interpreter be available for parents evening?
Va fi disponibil un interpret pentru ședința cu părinții?
Should I bring my child with me to parents evening?
Să vin împreună cu copilul la ședința cu părinții?
Homework
Temele pentru acasă
What sort of homework will my child get?
Ce fel de teme pentru acasă va primi copilul meu?
How much homework will my child get?
Cât de multe teme pentru acasă va primi copilul meu?
Can my child get help with homework in school?
Ar putea copilul meu să primească la școală ajutor cu temele pentru acasă?
How can I best support my child with their homework?
Cum îmi pot ajuta cel mai bine copilul cu temele pentru acasă?
Learning
Învățarea
How will you support my child to learn English?
Cum îmi veți sprijini copilul să învețe limba engleză?
How will you respond if my child struggles in class?
Ce măsuri veți lua în cazul în care copilul meu întâmpină probleme la ore?
How can I help my child to learn?
Cum îmi pot ajuta copilul să învețe?
How do you measure academic success?
Cum evaluați succesul școlar?
What will my child study?
Ce va studia copilul meu?
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Extra-curricular activities
Activități extra-curriculare
What opportunities are available after school for my child e.g. sports, clubs?
Ce opțiuni există pentru copilul meu după ore, de ex. sporturi, cluburi?
Are there any costs involved in taking part in extra-curricular activities?
Există costuri pe care le presupune participarea la activitățile extra-curriculare?
Other
Altele
Can my child bring a mobile phone to school?
Copilul meu poate veni cu telefonul mobil la școală?
What will happen if my child gets bullied?
Ce se va întâmpla în cazul în care copilul meu este hărțuit?
Who provides the books and stationary for my child to use at school?
Cine furnizează cărțile și manualele pe care le va folosi copilul meu la școală?
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