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                                                                                                                         School Attendance 

 

                                                      
            
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     Ethnic Minority and Gypsy, Roma and Traveller Achievement Service  

     

Every day your child attends 

school, they: 

حاضر میں اسکول بچہ کا آپ روز ہر  
وہ ہے، ہوتا :  

• Learn new skills 

ہے سیکھتا مہارتیں نئی •   

 

• Make friends   

ہے  بناتا دوست •  

 

• Take part in exciting 

activities  

میں سرگرمیوں انگیز جوش •  
ہے  لیتا حصہ  

 

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. 
 

طبی  دوران کے اوقات کے  اسکول کو بچے کے آپ اگر   
کیلئے  دمے کہ جیسا( ہے ضرورت کی معالجے عالج  

کا  بھال دیکھ طبی ایک ہمراہ کے اسکول کو آپ تو  )انہیلر  
سے  مشورے کے ڈاکٹر صرف دوا ہوگا۔ کرنا مکمل پالن  

ہے۔  سکتی جا دی  
 

Give your child a healthy breakfast before they 

leave home. It helps their concentration during 

lessons.  

صبح  کو بچے اپنے  
ناشتہ مند صحت ایک پہلے سے جانے اسکول سے گھر  
میں رکھنے مرکوز توجہ کی ان دوران کے باقاس یہ دیں۔  

ہے۔  دیتا مدد  
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Be on time 

کریں پابندی  کی وقت                                       
 

Get your child to school before the start time. 

اسکول کو بچے پنے ا  قبل سے ہونے شروع  اسکول  
 پہنچائیں۔ 
 

Pupils who are late disrupt lessons and miss out on 

learning. 

اور ہیں  کرتے متاثر کو سبق وہ ہیں  آتے سے دیر طلبہ جو  
ں۔ ہی جاتے رہ پیچھے میں سیکھنے  

 

Any time off from school affects your child's 

progress.  

کو  پراگریس کی بچے کے آپ چُھٹی بھی کوئی سے  اسکول  
ہے۔  کرتی متاثر  
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Holidays in term time are not allowed. 

 

ہے۔ نہیں اجازت کی چھٹیوں میں دورانیے  کے ٹرم   

 

You can be fined if your child misses                        

school unnecessarily. 

 

چھٹیاں سے اسکول پر طور ضروری غیر بچہ کا آپ اگر   

ہے۔ سکتا جا کیا جرمانہ کو آپ تو  ہے کرتا  
 

 

 

 

If your child is too ill to  

attend, ring the school in the  

morning on the first day of  

absence.  
 

بیمار بہت بچہ کا آپ اگر  
سکتا آ نہیں  اسکول اور ہے  
پہلے  کے حاضری غیر تو  
کر فون کو اسکول صبح دن  

دیں۔  اطالع کے  
 

 


