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Every day your child attends 

school, they: 

Az Ön gyermeke mindennap elmegy 

az iskolába, ahol: 

• Learn new skills 

• Új ismereteket sajátít el. 

 

• Make friends                             

• Barátokat szerez. 

 

• Take part in exciting 

activities 

• Izgalmas programokban vesz 

részt. 
 

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. 

Ha a gyermeknek orvosi segítségre van szüksége 

(például inhalálókészülékre asztmás beteg 

esetében) a tanítási idő alatt, akkor ki kell tölteni 

egy megállapodást az iskolával az orvosi ellátásról. 

Gyógyszert kizárólag akkor kaphat a gyermek, ha 

azt orvos írja elő. 

 

Give your child a healthy breakfast before they 

leave home. It helps their concentration during 

lessons.  

A gyerek kapjon egészséges reggelit, mielőtt 

elindul otthonról. Ez segít, hogy oda tudjon figyelni 

az órák alatt. 

 



Hungarian  
 

 Hungarian  

 

 
Be on time 

Legyen pontos.                                        

 

Get your child to school before the start time. 

A gyerek időben érjen be az iskolába. 

 

Pupils who are late disrupt lessons and miss out on 

learning. 

Azok a gyerekek, akik késnek, zavarják az órát, és 

lemaradnak a tanulásban. 

 

Any time off from school affects your child's 

progress. 

Ha a gyerek hiányzik az iskolából, az hatással van az 

előrehaladására. 
 

Hungarian  

Holidays in term time are not allowed. 

 

A tanév időtartama alattnemengedélyezett               

vakációra menni. 

 

You can be fined if your child misses                        

school unnecessarily. 

 

Önt megbüntethetik, ha a gyermek indokolatlanul 

nem megy iskolába. 

 

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

the morning on the first day of absence.  
 

Ha a gyermek beteg, és nem tud iskolába menni, 

telefonáljon be az iskolába a hiányzás első napján. 

 


