
  

إذا كان طفلك بحاجة لعالج طبي (مثل مستنشق لعالج الربو) خالل ساعات الدوام 
ملء استمارة خطة الرعاية الطبية مع المدرسة. ال المدرسي، فإنه سيكون عليك 

  يمكن أن يعطى الدواء إال بناء على توصية الطبيب.

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  

  

 

قدم لطفلك وجبة فطور صحية 
قبل مغادرة المنزل. فذلك يساعده 

  في التركيز خالل الدروس.

Give your child a 
healthy breakfast 
before they leave 

home. It helps their 
concentration during lessons                                       

 
 

  الحضور المدرسي

School Attendance  
           

  كل يوم يحضر فيه طفلك إلى المدرسة فإنه:

Every day your child attends school, they:  
 يتعلم مھارات جديدة  
 Learn new skills  

                                                           
                             يكسب صداقات  
 Make friends  

  
 يشارك في نشاطات مثيرة  

 Take part in exciting 
activities            

خدمة ضمان التحصيل ألطفال األقليات العرقية والغجر وطائفة الروما 
 )GRTASوغيرھم من الوافدين (
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  التزم بالوصول في الوقت المحدد

Be on time  
  

خذ طفلك إلى المدرسة قبل بدء وقت الدوام 
  المدرسي.

Get your child to school before 
the start time 

  

  التالميذ الذين يتأخرون يعطلون الدروس ويخسرون جانبًا من التعلم.

Pupils who are late disrupt lessons and miss out on 
learning 

   

  ؤثر على تقدم طفلك.يالمدرسة  تغيّب عنأي 

Any time off from school affects your child's 
progress   

   

    

  خالل مدة الفصل الدراسي.  عطلال يسمح بال

Holidays in term time are not allowed   
  

  تغيب طفلك عن الحضور إلى المدرسة بغير ضرورة.قد تتعرض للغرامة إذا 

You can be fined if your child misses school 
unnecessarily  

  

إذا كان طفلك مريًضا لدرجة تمنعه من 
الحضور، فاتصل بالمدرسة في صباح 

  اليوم األول من غيابه.

If your child is too ill to 
attend, ring the school in 
the morning on the first 

day of absence  
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