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Pracujemy z Twoim dzieckiem w jego szkole

lub przedszkolu.

otrzymać komentarz na temat postępu
Twojego dziecka
poinformować o wszelkiego rodzaju
ewentualnych obawach
otrzymać pomoc w kontakcie z nauczycielem
Twojego dziecka lub zrozumieniu listów ze
szkoły lub innych informacji
dowiedzieć się jaką pomoc jeszcze oferujemy 

Nasz zespół pracuje z Radą Hrabstwa Somerset
(Somerset County Council), aby zapewnić
najlepszy start dla wszystkich dzieci. Wszystkie
polskojęzyczne dzieci otrzymują darmowe
wsparcie, aby rozwijać swoje dwujęzyczne
umiejętności a Twoja szkoła lub przedszkole
zaprosiło nas do pomocy. Bardzo się cieszymy,
że możemy pracować z Twoim dzieckiem.

Wszyscy nasi pracownicy zatrudnieni jako
wsparcie EAL (angielski jako dodatkowy język),
biegle mówią po polsku i nasz zespół jest bardzo
doświadczony. Pracownicy zostali przeszkoleni w
zakresie bezpieczeństwa dzieci, pierwszej
pomocy pediatrycznej i w wielu innych
zagadnieniach.Niektórzy specjalizują się w
pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami.
Możesz poprosić o spotkanie z naszym
pracownikiem wspierającym aby:

Pracujemy jako zespół, ale postaramy się, aby
zapewnić co tydzień tę samą osobę do spotkania
z Twoim dzieckiem.

Informacje o Diversity Voice

Klub Języka Angielskiego
tłumaczenie ustne i pisemne, darmowe dla
osób indywidualnych
porady dotyczące świadczeń, spraw
socjalnych i imigracyjnych w dowolnym języku
pomoc w przyzwyczajeniu się do życia w
Somerset

Diversity Voice jest organizacją charytatywną
zarejestrowaną w Somerset. Wspieramy
zrozumienie międzykulturowe i zapewniamy
wsparcie oraz usługi aby zapobiegać
marginalizacji i pracować nad równością dla
wszystkich.

Większość z naszych pracowników też jest
migrantami i mówimy w Twoim języku.
Możemy też pomóc Twojej rodzinie w inny sposób,
między innymi poprzez:
·

 

W jaki sposób

pracujemy z dziećmi

poniżej 8 roku życia
Zapewniamy

wielorakie
doświadczenia i

aktywności, które
stymulują język

poprzez zabawę 

Oferujemy
zróżnicowane

ćwiczenia będące
wyzwaniem, ale i

zabawą, aby wspierać
rozwój dziecka

 

Oceniamy rozumienie
w pierwszym i drugim

języku
 

Korzystamy z książek dwujęzycznych, piosenek
i rymowanek w języku ojczystym, aby

wzmacniać podobieństwa w 
schemacie językowym

Upewniamy się, że
dzieci zaczynające
naukę angielskiego,

rozumieją
podstawowe
słownictwo

komunikacyjne, takie
jak: toaleta, picie

Budzimy pewność
siebie oraz pomagamy

dziecku nawiązać
przyjaźnie i 

integrować się
 

Wspieramy
zrozumienie poprzez

powtórki, znane
historie i zabawę!

 


