Parent Teacher Interviews - Thursday 25th June 2020
Dear Parents/Guardians.
As you are aware, Thursday 25th June, is a Curriculum Day allocated for Parent Teacher
Interviews.
Parents/Guardians will have the opportunity to discuss their child’s report with their
teacher. Those with children who participate in the Levelled Literacy Intervention (LLI)
program will also have an opportunity to discuss their child’s progress. Due to the current
situation, reports will be sent home with your child on Wednesday 24th June and interviews
will be conducted via a phone call on Thursday 25th June. We will use the same online
system, [‘School Interview’] as we did in Term One to book a time. Parents will make a
booking for each child using the online platform. Parent information is saved on the
website from Term One. The times available are between 9:00 am - 12:15pm and 1:30pm
- 4:45pm. Please follow the steps below to make a booking.

To make a booking:
1. Log on to https://www.schoolinterviews.com.au/ using your previous log in details
from Term One 2020. If you are new to BPS, create an account by filling in your details.
2. Click: Make a booking

3. Type in the event code:

saxr2

4. Click the box if you need an interpreter – Arabic only
5. Allocate interview times for all children (You will need to know your child’s home group
and LLI teacher)
6. Save your interview times in your calendar. Reminders will not be sent.
____________________________________________________________________
2020 يونيو25  الخميس- مقابالت المعلم
أعزائي اآلباء.
 هو يوم المناهج الدراسية المخصصة لمقابالت المعلم، يونيو25  الخميس،كما تعلمون.
 كما تتاح لمن لديهم أطفال يشاركون في برنامج القيراة فرصة.األوصياء فرصة مناقشة تقرير أطفالهم مع معلمهم/وستتاح للوالدين
 وستُجرى، حزيران/ يونيو24  سيتم إرسال التقارير إلى المنزل مع طفلك يوم األربعاء، ونظرا ً للوضع الحالي.لمناقشة تقدم أطفالهم
 [مقابلة المدرسة'] كما فعلنا في، سنستخدم نفس النظام على اإلنترنت. حزيران/ يونيو25 المقابالت عبر مكالمة هاتفية يوم الخميس
 يتم حفظ معلومات األصل على. سيقوم اآلباء بإجراء حجز لكل طفل باستخدام المنصة عبر اإلنترنت.الفصل األول لحجز الوقت
4:45 - ظهرا
1:30ظهرا و
12:15  صبا ًحا حتى9:00  األوقات المتاحة هي من الساعة.الموقع اإللكتروني من المصطلح األول
ً
ً
 يرجى اتباع الخطوات التالية إلجراء الحجز.مسا ًء.
إلجراء الحجز
1.  تسجيل الدخول إلىhttps://www.schoolinterviews.com.au/  باستخدام تفاصيل تسجيل الدخول السابقة منTerm
One 2020..
2.  إجراء الحجز:انقر فوق
3. اكتب في رمز الحدث: saxr2
4.  العربية فقط- انقر على المربع إذا كنت بحاجة إلى مترجم
5. تخصيص أوقات المقابلة لجميع األطفال
6.  لن يتم إرسال التذكيرات.حفظ أوقات المقابلة في التقويم الخاص بك

