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Parents Meetings
Ședințe cu părinții

At least once a year, parents/carers will be invited
to talk to their child's teacher at school.
Cel puțin o dată pe an, părinții/tutorii sunt invitați la
școală să discute cu profesorul copilului lor.

Ethnic Minority and
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Afterwards, talk to your child. Praise her/him for
their achievements and talk about how they can
improve.
După aceste ședințe, vorbește cu copilul tău. Lăudă-l
pentru realizările sale și discutați despre cum ar
putea deveni mai bun.

It is important that parents attend. Parents can take
a friend to help with translation.
Este important ca părinții să participe. Aceștia pot
veni cu un prieten care să-i ajute cu traducerea.

Remember teachers are there to help you………
Nu uita că profesorii doresc
să vă ajute ………
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The meeting will last about 15 minutes. A longer
meeting can be made for another day, if necessary.
Ședința va dura aproximativ 15 minute. Dacă este
nevoie, se va programa o ședință mai lungă într-o
altă zi.

Before the meeting, ask your child if they want you
to talk to the teacher about friends, homework,
school dinners etc.
Înainte de ședință, întreabă copilul dacă dorește să
vorbești cu profesorul despre prieteni, teme, mesele
de la școală etc.
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What happens during the meeting?
Ce

se

întâmplă

în

cadrul

unei

ședințe?
The teacher will tell you how your
child is doing at school.
Profesorul îți va spune ce face
copilul tău la școală.
You can look at your child's work and books.
Poți verifica lucrările și caietele copilului tău.
The teacher can tell you how you can help your child
at home.
Profesorul te poate sfătui cum să-ți ajuți copilul
acasă.
You can ask questions about attendance, homework,
friends etc.
Poți afla mai multe despre prezență, teme, prieteni
etc.

