Presença

Dias INSET

Refeições
Escolares

Por lei, todas as crianças em idade escolar obrigatória (normalmente de
devem receber uma educação em tempo integral adequada. Como pais,
responsabilidade legal de garantir que os seus filhos recebam uma educ
tempo integral. Depois que seu filho/a estiver matriculado numa escola, v
responsável por garantir que ele/a frequente regularmente. Isso significa
deve ter sessões de ausência não autorizadas. Você pode ser multado s

As escolas têm 5 dias INSET a cada ano acadêmico. Em um dia INSET,
fechadas e o seu filho/a não deve comparecer.
Os dias INSET são usados para fins de treino de professores. Consulte a
filho/a para saber quando eles agendaram os dias INSET.

Refeições Escolares Infantis Gratuitas para Crianças Todas as escol
governo oferecem refeições escolares gratuitas para todos os alunos na
Ano 1 e Ano 2.
Refeições Escolares Gratuitas para crianças mais velhas As criança
têm direito a Refeições Escolares Gratuitas se você receber um de vário
diferentes.

Você pode verificar a sua elegibilidade e se inscrever on-line para refeiçõ
gratuitas para o/a (s) seu (s) filho/a (s) aqui – here, onde também pode v
vários idiomas. Você pode solicitar uma opção de dieta especial, incluind

Transporte
Escolar

O Seu filho/a pode se qualificar para o transporte gratuito de sua casa e
• frequentam a escola de captação mais próxima ou uma mais próxima d
• a distância é superior a 3 km para crianças até 8 anos de idade OU sup
crianças de 8 a 16 anos.
Você precisará de solicitar o transporte se o seu filho/a encaixar nos crité
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Trabalhos
De
Casa

Reuniões de
Pais e
Relatórios
Escolares

A lição de casa será definida para a maioria das crianças. Você pode des
esperar, consultando o site da escola de seu filho/a ou perguntando ao p
reservar um tempo para ler em casa com seu filho/a todos os dias, come
Seu filho/a levará para casa um livro de leitura e um Registro de Leitura.
seu filho, fale sobre as figuras e ajude-o a ler as palavras - se houver alg
Registro de leitura quando ler com seu filho/a para que o professor/a sai
fazendo isso em casa. Você também pode receber palavras-chave em c
com seu filho/a.

Você será convidado a participar na reuniao de pais pelo menos trimest
importante que você vá. A maioria das escolas oferece horários e você p
horário adequado. Se você tiver alguma dúvida sobre o ensinamento de
fazer isso quando conhecer o professor/a de seu filho/a. No final do ano
também devera receber um relatório sobre o progresso do seu filho/a. Se
automaticamente para o próximo grupo do ano, independentemente do s
Reino Unido, as crianças não repetem um ano escolar.

Férias em
Periodos
Escolar

Sempre que possível, espera-se que todos os pais / responsáveis tirem
durante as férias escolares para não atrapalhar a educação de seus filho
educacional declara que os pais não têm o direito de tirar os seus filhos
férias durante o período letivo. Somente em circunstâncias excepcionais
escola podera conceder permissão para a licença; é a decisão do direto
excepcional e quantos dias aprovara.

Links/Sites

Estratégias de comportamento em differentes idiomas -Positive behaviou
Criando seu filho bilíngüe-em differentes Idiomas Bringing up your child b
Informação sobre: school attendance (Presença escolar e férias durant
escolarestransport to school (transporte escolar);
School holiday dates ( Ferias escolares); Free School Meals(refeições e

