Parent-Teacher Conference Checklist (Vietnamese)

Danh Sách Những Điều Cần Làm cho Buổi Họp Phụ huynh Giáo viên (Parent-Teacher Conference Checklist)
Trước Buổi Họp
Nói chuyện với con em. “Con cảm thấy trường học của con như thế nào?” “Con học tốt những môn học
nào ở trường?” “Nếu cần được giúp đỡ nhiều hơn ở trường thì con muốn được giúp những gì?
Xem lại bài làm cho về nhà, các bài kiểm tra trong lớp của con em, và tin nhắn, liên lạc của thầy cô giáo
trước buổi họp. Vào họp với đầy đủ các tin tức vững chắc về những điểm mạnh và điểm yếu của con
em.
Viết sẵn một danh sách bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị muốn hỏi giáo viên. Dưới đây là một vài thí dụ để
giúp quý vị bắt đầu:

“Việc học hành của con tôi như thế nào so với toàn bộ học sinh trong lớp?”

“Có thể cho tôi xem một bài làm mà con tôi đã làm rất tốt và một bài làm con tôi gặp khó khăn
hay không?
 “Tôi có thể làm gì để yểm trợ việc học hành của con tôi ở nhà không?”
 “Có những dịch vụ và chương trình nào sẵn sàng ở trường để yểm trợ và khuyến khích con tôi
không?

Trong Buổi Họp

Vào buổi họp với một thái độ tích cực, cởi mở và thẳng thắn về những điều quý vị quan tâm và hy vọng
cho con em của quý vị.
Buổi họp là một cuộc tiếp xúc hai chiều. Thầy cô giáo cần nghe những điều từ quý vị khi con em ở ngoài
lớp học. Ví dụ như chia sẽ những tin tức về các sinh hoạt mà con em yêu thích và những thay đổi gần
đây của con em trong cuộc sống ở nhà.
Đặt câu hỏi của quý vị theo thứ tự quan trọng trong trường hợp không có đủ giờ.
Nếu quý vị không nói cùng một ngôn ngữ với thầy cô giáo của con em, xin hỏi để sử dụng đường dây
ngôn ngữ (language line). Đường dây ngôn ngữ (language line) cung cấp các dịch vụ thông ngôn 24
tiếng một ngày.

Sau Buổi Họp

Lập một kế hoạch. Viết xuống những gì quý vị sẽ làm để yểm trợ cho con em và sẽ làm thường xuyên
như thế nào.
Chuẩn bị sắp xếp thời gian để gặp thêm thầy cô giáo. Định ra một phương cách để quý vị liên lạc với
thầy cô giáo như thế nào và ngược lại, phương cách mà thầy cô giáo có thể liên lạc với quý vị (bằng điện
thoại, email, gởi tin nhắn, v.v.)
Chia sẽ, nói cho con em biết về buổi họp đã diễn ra như thế nào và những điều quý vị đã nghe. Hỏi con
em cho ý kiến về kế hoạch hành động của quý vị.
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