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School Attendance
Prezența la școală
Every day your child attends school, they:
În fiecare zi, copilul tău merge la școală și:
 Learn new skills
 Învață abilități noi
 Make friends
 Își face prieteni
 Take part in exciting
activities


Participă la activități
captivante

Ethnic Minority,
Gypsy, Roma and Traveller
Achievement Service
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If your child needs medical treatment (such as an
inhaler for asthma) during school hours, then you will
have to fill out a medical care plan with the school.
Medicine can only be given on the advice of a doctor.
În cazul în care copilul are nevoie de tratament
medical (de exemplu inhalator pentru astm) în timpul
orelor de curs, va trebui să completezi un plan de
îngrijire medicală la școală. Medicamentele pot fi
date doar la recomandarea unui medic.

Give your child a
healthy breakfast
before they leave
home. It helps their
concentration during
lessons.
Pregătește-i copilului
un mic dejun sănătos înainte de a pleca la școală. Îl va
ajuta să se concentreze mai ușor la lecții.
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Be on time
Fiți punctuali

Get your child to school before
the start time.
Adu copilul la școală înainte de
începerea orelor.

Pupils who are late disrupt lessons and miss out on
learning.
Copiii care întârzie întrerup lecțiile și pierd din
timpul de învățare.

Any time off from school affects your child's
progress.
Orice perioadă în care copilul lipsește de la școală îi
va afecta progresul.
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Holidays in term time are not allowed.
Nu sunt permise vacanțele în timpul semestrelor.

You can be fined if your child misses school
unnecessarily.
Poți fi amendat dacă copilul tău lipsește de la școală
nemotivat.

If your child is too ill to
attend, ring the school in
the morning on the first
day of absence.
În cazul în care copilul
tău este prea bolnav
pentru a participa la ore,
sună la școală în
dimineața primei zile de
absență.

