Afterwards, talk to your child. Praise her/him for
their achievements and talk about how they can
improve.
بعد ازاں  ،اپنے بچے سے بات کریں اس کی کامیابیوں کی تعریف کریں اور
بتائیں کہ وہ کس طرح خود کو بہتر بنا سکتا/سکتی ہے۔

It is important that parents attend. Parents can take
a friend to help with translation.
والدین کی حاضری ضروری ہے۔ ترجمہ میں مدد کے لئے والدین کسی
دوست کو ہمراہ ال سکتے ہیں۔

Remember teachers are there to help you…..
یاد رکھیں اساتذہ وہاں آپ کی مدد کے
لئے ہیں۔۔۔۔۔۔۔

Parents Meetings
والدین کی میٹنگز

At least once a year, parents/carers will be invited to
talk to their child's teacher at school.
 سرپرستوں کو بچے کے اسکول/ایک برس میں کم از کم ایک مرتبہ والدین
میں بات چیت کیلئے مدعو کیا جائے گا۔

Ethnic Minority and
Gypsy, Roma and Traveller
Achievement Service

The meeting will last about 15 minutes. A longer
meeting can be made for another day, if necessary.
میٹنگ کا دورانیہ تقریبا ً پندرہ منٹ ہوگا۔ اگر ضرورت ہو تو کسی اور دن
کے لیے ایک طویل میٹنگ رکھی جا سکتی ہے۔

Before the meeting, ask your child if they want you
to talk to the teacher about friends, homework,
school dinners etc.
میٹنگ سے قبل  ،اپنے بچے سے بات کریں کہ وہ اپنے دوستوں ،گھر کے کام،
اسکول کے ڈنرز وغیرہ کیلئے اپنے استاد سے بات تو نہیں کرنا چاہتا/چاہتی۔

?What happens during the meeting
میٹنگز کے دوران کیا ہوتا ہے؟
The teacher will tell you how your
child is doing at school.
استاد آپ کو بتائے گا کہ کیا آپ کا بچہ اسکول میں
کیسا جا رہا ہے۔
You can look at your child's work and books.
آپ اپنے بچے کے کام اور کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں۔
The teacher can tell you how you can help your child
at home.
استاد آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ گھر پر اپنے بچے کی طرح سے مدد کر سکتے
ہیں۔
You can ask questions about attendance, homework,
friends etc.
آپ حاضری ،گھر کے کام ،دوستوں وغیرہ کے بارے میں سواالت پوچھ سکتے
ہیں۔

