Họp phu huynh giáo viên

Chúng tôi lắng nghe. Chúng tôi trả lời. Chúng tôi giúp giải quyết vấn đề.

Chuẩn bị cho buổi họp của trường và Hội nghị giáo viên
Một số phụ huynh cảm thấy mang theo các ghi chú về điểm mạnh và khó khăn của con em mình có thể giúp họ đặt câu hỏi và
thảo luận với giáo viên. Sau đây là một số mẹo:
Trước khi họp
Tìm hiểu những câu hỏi và lo lắng của
con bạn về trường

Trong khi họp
Hãy để giáo viên bắt đầu nhưng nhớ
đặt câu hỏi trước khi hết giờ

Sau khi họp
Nói chuyện với trẻ về nhận xét của giáo
viên, đặc biệt là những điều tích cực

Kiểm tra báo cáo học tập, ghi chú và
bài tập con bạn mang về nhà

Hỏi giáo viên con bạn cần biết gì và làm
được gì vào cuối năm

Thực hiện kế hoạch đã đặt ra với giáo
viên và trẻ

Viết danh sách câu hỏi bạn muốn hỏi
giáo viên và mang theo

Lên kế hoạch về cách bạn và giáo viên
sẽ làm việc với trẻ để đạt được những
mục tiêu đó

Kiểm tra cặp của con hàng ngày để biết
ghi chú và tin tức. Nếu bạn sử dụng
ngôn ngữ không phải tiếng Anh, bạn có
thể yêu cầu tài liệu bằng ngôn ngữ của
bạn.

Viết thông tin về những gì đang xảy ra
ở nhà mà bạn nghĩ giáo viên nên biết
Gọi cho văn phòng trường nếu bạn cần
phiên dịch, đưa đón, chăm sóc trẻ hoặc
hẹn giờ họp khác

Tìm ngày và thời gian tốt nhất để liên
lạc với giáo viên (email, gọi điện thoại
và ghi chú). Chia sẻ cách nào tốt nhất
cho bạn

Liên hệ với giáo viên bất cứ khi nào bạn
có câu hỏi.

Họp phụ huynh và giáo viên sẽ diễn ra vào mùa thu này. Những cuộc họp này cũng là để cho bạn chia sẻ tin tức với giáo viên chứ
không chỉ để nhận thông tin. Đó có thể là những buổi họp ngắn và đôi khi khá gấp gáp. Bạn không cần phải đợi đến cuộc họp để
chia sẻ những lo ngại và đặt câu hỏi, bạn có thể gửi email hoặc liên hệ giáo viên bất cứ lúc nào.
NHỮNG ĐIỀU ĐỂ CHIA SẺ VỚI GIÁO VIÊN TRONG CUỘC HỌP

Viết bất kỳ câu hỏi hoặc thông tin nào để chia sẻ ở đây:

Những cách để con bạn học tốt nhất.

_________________________________________________

Bất kỳ thay đổi lớn nào - nhà mới, người mới trong nhà, có
người chết hoặc ly hôn, v.v.

_________________________________________________

Các bệnh ảnh hưởng đến con bạn, nếu bạn cảm thấy thoải
mái khi chia sẻ.
Những điều giúp con của bạn học tập thành công trong quá
khứ.
Những điều con bạn thích nhất về trường học và lớp học.
Những điều gây khó khăn cho con bạn trong lớp này.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Chia sẻ một ví dụ về việc con của bạn cảm thấy thoải mái ở
trường như thế nào.

