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Parents Meetings
Родителски срещи

At least once a year, parents/carers will be invited
to talk to their child's teacher at school.
Поне веднъж в годината
родителите/настойниците ще бъдат канени в
училището да разговарят с учителя на детето.

Ethnic Minority and
Gypsy, Roma and Traveller
Achievement Service
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Afterwards, talk to your child. Praise her/him for
their achievements and talk about how they can
improve.
След това поговорете с детето си. Похвалете го за
постижения му и обсъдете как може да ги
подобри.

It is important that parents attend. Parents can take
a friend to help with translation.
Важно е родителите да присъстват. Родителите
могат да доведат приятел, който да им помага с
превода.

Remember teachers are there to help you………
Не

забравяйте,

че

учителите са тук, за да
ви помагат………
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The meeting will last about 15 minutes. A longer
meeting can be made for another day, if necessary.
Срещата ще продължи около 15 минути. По-дълга
среща може да бъде уговорена за друг ден, ако е
необходимо.

Before the meeting, ask your child if they want you
to talk to the teacher about friends, homework,
school dinners etc.
Преди срещата попитайте дете си дали желае да
разговаряте с учителя за приятелите, домашните
работи, храната в училище и т.н.
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What happens during the meeting?
Какво се

случва

по време

на

срещата?
The teacher will tell you how your
child is doing at school.
Учителят ще ви каже как дете ви се
справя в училище.
You can look at your child's work and books.
Може да видите какво е работило в клас детето и
учебниците/тетрадките му.
The teacher can tell you how you can help your child
at home.
Учителят може да ви каже как можете да помагате
на детето си вкъщи.
You can ask questions about attendance, homework,
friends etc.
Може да задавате въпроси относно
присъствието/участието, домашните работи,
приятелите и т.н.

