ابق على اتصال مع المدرسة

Keep in touch with the school
 سيكون. ليس عند وجود مشكلة مع طفلك فحسب،معلم طفلك مصدر عظيم للمساعدة والنصح دومًا
.بمقدوره أن يشير عليك بطرق أخرى لمساعدة طفلك في عمله المدرسي

نصائح عملية ألولياء األمور
Practical Tips for Parents
:كيف يمكن أن تساعد طفلك ليكون لديه حافز وليتعلم

How you can help your child

Your child's teacher is a great source of help and

to be motivated and learn:

advice – not just if your child is having problems

أظھر لطفلك أنك مھتم باألمر

They will be able to suggest other ways in which you
can help your child with their schoolwork

Show your child that you are
interested

.سيكون للمدرسة موقع على اإلنترنت يقدم معلومات مفيدة ويخبرك بما سيتعلمه طفلك على مدار السنة

 إذا لم.اسأله عن جدول مواعيده وما تعلمه في ذلك اليوم
ّ ،يكن الموضوع مألو ًفا لك
.فحثه على أن يعلمك

The school will have a

Ask them about their

website which will give
useful information and tell
you about what your child

timetable and talk about what
they have learned that day. If you are not familiar
with a subject, get them to teach you

will learn throughout the
year
خدمة ضمان التحصيل ألطفال األقليات العرقية والغجر وطائفة الروما وغيرھم
(GRTAS) من الوافدين
Ethnic Minority and Gypsy, Roma and Traveller
Achievement Service

. اسأل طفلك عن رأيه فيما قد شاھد.اختر البرامج التي تتصل بما يدرسه طفلك

Choose programmes that are related to what your

امنح طفلك مكا ًنا ھاد ًئا ليقوم بالواجبات المنزلية في
المساء

child is studying. Ask your child's opinion about what

Give your child a quiet place

they have watched

to do homework in the
evening

Free time وقت الفراغ
ّ . اخرج في نزه تتعلق باألعمال المدرسية،في أيام اإلجازات وعطل نھاية األسبوع
خطط لزيارات
.عائلية إلى أماكن ذات أھمية تاريخية مثل القالع والمتاحف أو حتى إلى الشاطئ

!ساعده في الواجب المنزلي ولكن ال تقم به نيابة عنه

In the holidays and at weekends, take days out that

Help with homework but

are relevant to school work. Plan

don't do it for them!

family visits to places of
historical interest such as

تأكد من أن لدى طفلك محفظة أقالم فيھا أقالم حبر وأقالم رصاص ومحايات وغيرھا حتى يتمكن من
.أداء الواجب المنزلي

Make sure that your child has a pencil case with
pens, pencils, rubbers etc so that they can do their
homework
استفد من التلفاز ألقصى حد ممكن

Make the most of television

castles, museums or even the
.beach

