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.
ئەگەر مناڵەکەت لەو ماوەیەدا کە لە خوێندنگەیە پێویستی بە چارەسەری
پزیشکییە (وەک پەمپی ڕەبوو) ،ئەوا دەبێت پالنێکی سەرپەرشتی پزیشکی
لەگەڵ خوێندنگە پڕ بکەیتەوە .دەرمان تەنها لەسەر ڕێنمایی دوکتۆرێک
دەتوانرێت بدرێت بە خەڵک.

Give your child a
healthy breakfast
before they leave
home. It helps their
concentration during
lessons.

ژەمێکی تەندروستی نانی بەیانی بدە بە مناڵەکەت بەر لەوەی ماڵەوە بەجێ
بهێڵێت .ئەوە بۆ تیشکۆ کردن (تەرکیز کردن) لەکاتی وانەکاندا یارمەتی دەدات.

School Attendance
دەوام کردن لە خوێندنگە
Every day your child attends school, they:
:هەموو ڕۆژێک کە مناڵەکەت دەچێت بۆ خوێندنگە ئەو
 Learn new skills
 کارامەیی نوێ فێر دەبێت
 Make friends
 هاوڕێ دەگرێت
 Take part in exciting
activities
لە چاالکی سەرنج ڕاکێشدا بەشداری دەکات



Ethnic Minority,
Gypsy, Roma and Traveller
Achievement Service
Be on time
لەکاتی خۆیدا ئامادە بە
Get your child to school before
the start time.
بەر لە کاتی دەست پێ کردنی خوێندنگە

مناڵەکەت بگەیەنەرە خوێندنگە
Pupils who are late disrupt lessons and miss out on
learning.
ئەو قوتابیانەی کە دوا دەکەون دەبنە هۆی شێوانی وانەکان و لە فێربوون دوا
دەکەون.
Any time off from school affects your child's
progress.
هەر ماوەیەک دابڕان لە خوێندنگە کاریگەری لەسەر بەرەوپێش چوونی
مناڵەکەت دا دەنێت.

Holidays in term time are not allowed.
پشوو لە ماوەی وەرزی خوێنندا ڕێگەی پێ نادرێت.

You can be fined if your child misses school
unnecessarily.
دەشێت غەرامە بکرێیت ئەگەر مناڵەکەت بەبێ هەبوونی پاساوی گونجاو لە
خوێندنگە داببڕێت.

If your child is too ill to
attend, ring the school in
the morning on the first
day of absence.
ئەگەر مناڵەکەت زۆر نەخۆشە و
ناتوانێت دەوام بکات ،لە بەیانی یەکەم
ڕۆژی ئامادە نەبوونیدا تەلەفون بۆ
خوێندنگە بکە.

