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Finding out more - questions to ask as my child joins their new Primary 

school 

کے بعد پوچھے  نےیداخلہ ل ںیکے نئے سکول م یبچہ/بچ رےیم –معلومات کا پتہ لگانا  دیمز

 جانے والے سواالت

Supporting your child as they start at a new school in a new country can be challenging.  We have 

put together a number of questions that you might want to ask before your child starts their 

education here.   

کو تعاون فراہم کرنا دشوار گزار  انکے بعد  نےیداخلہ ل ںینئے سکول م کیا ںینئے ملک م یکے کس یبچ یآپ کے بچہ/ آپ ک

شروع ہونے سے پہلے  میتعل یک یپر اپنے بچہ/ بچ ہاںیآپ  ںیجنہ ں،یہ ےیسواالت جمع ک کیا یپر کئ ہاںیہم نے  ہو سکتا ہے۔

  ۔ںیہ سکتے رکخواہش  یپوچھنے ک

Not all the questions listed will be relevant to you and your child.  Similarly, not everything that you 

want to know more about will be shown as a question below. 

 دیطرح، آپ جن باتوں کے متعلق مز یاس ہونگے۔ ںیسے متعلق نہ یبچ آپ کے بچہ/ ایپر درج کردہ تمام سواالت آپ  ہاںی

 ہے۔ ایگ ایدکھا ںیپر نہسوال کے طور  کیا چےیان تمام باتوں کو ن ں،یمعلومات حاصل کرنا چاہتے ہ

School wants to build a good relationship with you so you can both work together to support your 

child’s progress.  You are encouraged to ask questions. 

کے  نےیتعاون د ںیم یترق یک یبچ /تاکہ آپ دونوں مل کر اپنے بچہاچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے،  کیسکول آپ کے ساتھ ا

 ہے۔ یجات ے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کیسواالت پوچھنے ک ۔ںیکوشش کر سک ےیل

Uniform 

 فارمیونی

 

Where can I buy school uniform? 
 ہوں؟ یسکتا/ سکت دیکہاں پر خر فارمیونیسکول  ںیم

What are the rules about headscarves? 
 ں؟یقواعد ہ ایک ںیکے بارے ماسکارف )سر پوش( 

What PE kit does my child need? 
 ں؟یکٹ درکار ہ یا یکون سے پ وک یبچ بچہ / رےیم

 

Lunch 

 ظہرانہ ) دوپہر کا کھانا(

 

How much money do I need to provide for school meals each day? 
 ؟یہوگ یرقم فراہم کرن یکتن ےیمجھے ہر روز سکول کے کھانے کے ل

What is available for lunch? 
 ہے؟ ابیدست ایک ےیظہرانہ ) دوپہر کے کھانے( کے ل

Is there a halal lunch option? 
 موجود ہے؟ اریحالل ظہرانہ کا اخت ایک

How do I apply for free school meals? 
 درخواست دوں؟ سےیک ےیسکول کے مفت کھانے کے ل ںیم

Can my child bring their own food? 
 ہے؟ ی/ سکت خوراک سکول ال سکتا یاپنے ساتھ اپن یبچ یریبچہ/ م رایم ایک
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Travel 
 سفر

Where can I find out about bus routes? 
 ؟یںہ یمعلومات کہاں پر مل سکت ںیگزر گاہوں کے بارے م یمجھے بس ک

 

Where do I drop off and collect my child every day? 

 ہوگا؟ نایاور کہاں سے ل کو کہاں پر چھوڑنا یبچ یمجھے ہر روز اپنے بچہ/ اپن

Can my child walk home alone from school? 
 ہے؟ یچل کر آ سکتا/ سکت دلیسکول سے تنہا پ یبچ یریبچہ/م رایم ایک

 

Communicating with school 
 (الیسکول کے ساتھ مواصلت ) تبادلہ خ

If my child is ill, or cannot attend school, how do I communicate with school?  
 کروں؟ کو کیسے مطلعسکول  ںیہو سکے تو م ںیسکول حاضر نہ ایہو  ماریب یبچ یریبچہ/ م رایاگر م

Are their opportunities for me to speak with my child’s teacher other than at parents evening? 

 یشام( کے عالوہ کوئ یک نیوالد) وننگیا نٹسیریپ ےیل کرنے کے الیسے تبادلہ خ چریکے ٹ یبچ یاپنے بچہ/ اپن ےیل رےیم ایک

 ۔ںیمواقع موجود ہ گرید

 

If I am struggling to speak with school is it possible to access an interpreter? 
 حاصل کرنا ممکن ہے؟ یرسائ عہیترجمان کے ذر یکس ایہو تو ک یہو رہ یدشوار ںیکرنے ماگر مجھے سکول کے ساتھ گفتگو 

 

 

 

Parents Evening 
 شام( یک نی) والد وننگیا نٹسیریپ

What happens at parents evening? 
 ہوتا ہے؟ ایک ںیم وننگیا نٹسیریپ

Will an interpreter be available for parents evening? 
 ہوتا ہے؟ ابیترجمان دست یکے موقع پر کوئ وننگیا نٹسیریپ ایک

Should I bring my child with me to parents evening? 
 کو اپنے ساتھ النا ہوگا؟ یبچ یکے موقع پر مجھے اپنے بچہ/ اپن وننگیا نٹسیریپ ایک

 

Homework 
 گھر کا کام 

What sort of homework will my child get? 
 ملے گا؟ گھر کا کامکو کس قسم کا  یبچ یریبچہ /م رےیم

How much homework will my child get? 
 ملے گا؟ گھر کا کامکو کتنا  یبچ یریبچہ /م رےیم

Can my child get help with homework in school? 
 ہے؟ یمدد حاصل کر سکتا/ سکت ںیکے سلسلہ م گھر کا کام یبچ یریبچہ/م رایم ایک

How can I best support my child with their homework? 
 ہوں؟ یطور پر کس طرح سے مدد کر سکتا/ سکت نیبہتر ںیکے سلسلہ م گھر کا کام کو یبچاپنے بچہ/  ںیم

 

Learning 
 کھنایس

How will you support my child to learn English? 
 گے؟ ںیمدد کر سےیک ںیم کھنےیزبان س یزیکو انگر یبچ یریبچہ/ م رےیآپ م

How will you respond if my child struggles in class? 
 گے؟ ںیکا سامنا ہو تو آپ کس طرح سے ردعمل ظاہر کر یدشوار ںیکو سکول م یبچ یریبچہ/ م رےیاگر م

How can I help my child to learn? 
 ہوں؟ یکس طرح مدد کر سکتا/ سکت ںیم کھنےیکو س یبچ اپنیاپنے بچہ/  ںیم

How do you measure academic success? 
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 ں؟یکس طرح کرتے ہ مائشیپ یک یابیکام یمیآپ تعل

What will my child study? 
 ؟یحاصل کرے گا/ کرے گ میکس طرح تعل یبچ یریبچہ/ م رایم

 

Extra-curricular activities 
 اںیسرگرم ینصاب ریغ

What opportunities are available after school for my child e.g. sports, clubs? 
 ؟وغیرہ کود، کلب لیمثالً کھ ںیہ ابیمواقع دست ایک ےیکے ل یبچ یریبچہ/ م رےیسکول کے بعد م

 

Are there any costs involved in taking part in extra-curricular activities? 
 گے؟ ںیاخراجات آئ یکوئ ےیکے ل نےیحصہ ل ںیم وںیسرگرم ینصاب ریغ ایک

 

Other 
 گرید

Can my child bring a mobile phone to school? 
 ہے؟ یموبائل فون ال سکتا/ سکت ںیسکول م یبچ یریبچہ/ م رایم ایک

What will happen if my child gets bullied? 
 ہوگا؟ ایجائے تو ک ایدھمکا ایکو ڈرا یبچ یریبچہ/ م رےیاگر م

Who provides the books and stationary for my child to use at school? 
 ں؟یاور سکول کے لوازمات کون فراہم کرتے ہ ںیکو کتاب یبچ یریبچہ/ م رےیم

 


