 خطوطLetters
I give permission for my child to attend the trip.
Signed: Aj Smith ,,,,,,,,,,,, Parent

دیتی ہوں۔/میں اپنے بچے کو اس میں شرکت کرنے کی اجازت دیتا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: والدہ/والد
Letters that are sent home contain important information for
parents eg holiday dates, events such as non uniform days and
school trips, Parents might have to sign and return the slip as
soon as possible.

گھر بھیجے جانے والے خطوط میں والدین کیلئے اہم معلومات ہوتی ہیں جیسا کی
 والدین کو سلِپ،ٹرپ
ِ  یونیفارم کے بغیر دین اور اسکول کے،تعطیالت کی تواریخ
پر دستخط کر کے جلد از جلد واپس بھیجنا ہو گی۔
A child's time at school is very different to the experience
of their parents. This is why questions to teachers are very
welcome.

کسی بچے کا اسکول میں گزرا وقت اس کے والدین کے تجربے سے بہت مختلف
ہوتا ہے۔ اس لیے اساتذہ سے سواالت کو بہت خوش آمدید کہا جاتا ہے۔

Primary School Bags

پرائمری اسکول کے بیگز

You and your child need to look inside the school bag every
day after school.

آپ اور آپ کے بچے کو ہر روز اسکول کے بعد اسکول بیگ کے اندر جھانکنے
کی ضرورت ہے۔

Ethnic Minority and
Gypsy, Roma and Traveller
Achievement Service

What's inside?اس کے اندر کیا ہے؟
A school reading bookاسکول کی مطالعہ کی کتاب

How you can help your child with
reading:

:آپ اپنے بچے کی مطالعہ میں کیسے مدد کر سکتے ہیں
Talk about the title and author



 عنوان اور مصنف کے بارے میں بات کریں
Ask your child what the book might be about



اپنے بچے سے پوچھیں کہ کتاب کس بارے میں ہو سکتی ہے



Look at the pictures and talk about them



تصاویر کو دیکھیں اور ان کے بارے میں بات کریں



Tell the story in your own words



اپنے الفاظ میں کہانی بیان کریں



Talk about the characters together



تمام کرداروں بارے اکٹھے بات کریں



This can be done in any language.

یہ کسی بھی زبان میں کیا جا سکتا ہے۔
Let your child read the words in English but do not correct
them too much.

اپنے بچے کو الفاظ انگریزی میں پڑھنے دیں لیکن بہت زیادہ درُستی نہ کریں

 Reading Recordمطالعہ کا ریکارڈ
A reading record is for the parent to sign, to say that your
child has read at home.

مطالعہ کا ریکارڈ والد یا والدہ کے دستخط کے لئے ہے تاکہ کہا جا سکے کہ
بچے نے گھر پر مطالعہ کیا ہے۔
Certificates, drawings, pieces of work

سرٹیفیکیٹس ،ڈرائنگز ،کئے گئے کام
Take these out of the bag and keep at home. Praise your
child for his/her achievements.

انہیں بیگ سے نکال لیں اور گھر پر رکھیں۔ اپنے بچے کی کامیابیوں کی تعریف
کریں۔
 Homeworkگھر کا کام
!Support your child with homework but do not do it for them

گھر کے کام میں اپنے بچے کی معاونت کریں لیکن یہ اُن کے لیے سر انجام نہ
دیں!
Make time for them to learn spellings,
practise times tables, research
different topics etc.
ان کے سپیلنگ یاد کرنے ،ٹائم ٹیبل کی پریکٹس کرنے
اور مختلف موضوعات پر ریسرچ کرنے کے لئے وقت
نکالیں۔

