Chuẩn Bị cho một Cuộc
Hội Thảo Thành Công
TRƯỚC CUỘC HỘI THẢO
• Tìm hiểu những thắc mắc và lo ngại của con em quý
vị về nhà trường.
• Xem bản ghi mức tiến bộ, học bạ và bài làm mà con
quý vị mang về nhà.
• Ghi ra những câu hỏi quý vị muốn hỏi giáo viên. Bắt
đầu bằng tờ mẫu trong tập sách nhỏ này và thêm
các câu hỏi khác. Đem theo danh sách này đến
cuộc họp.
• Viết xuống các chi tiết mà giáo viên nên biết về con
của quý vị, chẳng hạn như có người qua đời trong
gia đình, ly dị, tài chánh thay đổi, bệnh tật hoặc chỗ
ở mới.
• Nếu quý vị cần phương tiện di chuyển, giữ trẻ hoặc
ngày giờ khác cho cuộc hội thảo, nhà trường có thể
giúp. Hãy gọi cho văn phòng nhà trường để hỏi.
• Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của
quý vị, hãy nhờ một người nào đó liên lạc với nhà
trường trước cuộc hội thảo phụ huynh–giáo viên và
yêu cầu một thông dịch viên giúp quý vị trong cuộc
họp.

TRONG CUỘC HỘI THẢO
• Để cho giáo viên bắt đầu cuộc họp nhưng nhớ hỏi
những câu hỏi trong danh sách của quý vị trước khi
hết giờ.
• Hỏi giáo viên xem con của quý vị nên biết và có
thể làm được những gì vào cuối niên khóa. Lập kế
hoạch về cách quý vị và giáo viên sẽ làm việc với
con của quý vị nhằm đạt được những mục tiêu đó.
• Tìm hiểu cách tốt nhất (ghi chú, gọi điện thoại, email) và lúc thuận tiện nhất để liên lạc với giáo viên
trong suốt niên khoá.

Tiếp Tục Thảo
Luận Suốt Năm
SAU CUỘC HỘI THẢO

• Nói chuyện với con của quý vị về những gì mà
giáo viên đã nói với quý vị, đặc biệt là những
lời nhận xét tích cực. Nói về những mục tiêu
học tập và cùng nhau lập kế hoạch để đạt được
những mục tiêu đó.
• Theo dõi kế hoạch quý vị đã lập với con của
quý vị và giáo viên vài tuần một lần.
• Kiểm tra cặp sách của con quý vị hàng ngày để
xem những giấy tờ nhà trường gởi về nhà. Đọc
tất cả các giấy tờ đó. Nếu tiếng Anh không phải
ngôn ngữ chính của quý vị, hãy nhờ người bà
con hoặc bạn bè đọc những thông tin của nhà
trường cho quý vị nghe bằng ngôn ngữ của
quý vị.
• Liên lạc với giáo viên bất cứ lúc nào quý vị có
thắc mắc. Nếu con của quý vị học không khá,
sắp xếp lịch trình liên lạc với giáo viên để theo
dõi mức tiến bộ. Nếu tiếng Anh không phải là
ngôn ngữ chính của quý vị, hãy nhờ một người
bạn giúp quý vị liên lạc với giáo viên hoặc nhờ
văn phòng nhà trường kiếm một thông dịch
viên.
• Gởi cho giáo viên một tấm thiệp cảm ơn khi có
một diễn biến tích cực trong lớp.
• Nhớ giúp cho con của quý vị biết tầm quan
trọng của nhà trường. Nói chuyện với trẻ mỗi
ngày về nhà trường, tham gia những dịp tổ
chức của nhà trường, đề nghị giúp đỡ từ nhà,
tình nguyện giúp trong lớp học, tham gia vào tổ
chức phụ huynh.

Office of the Education Ombuds
155 NE 100th St.
Ste. 210
Seattle, WA 98125-8012

Điện thoại miễn phí: 1-866-297-2597
Số máy fax: 206-729-3251
www.oeo.wa.gov

Hãy liên lạc với the Office of the Education
Ombuds nếu quý vị muốn nhận tài liệu này dưới
hình khác để thích ứng với những người có
khuyết tật.

The Office of the Education Ombuds cung cấp thông tin và

Tận Dụng Những Cuộc
Hội Thảo Phụ
Huynh–Giáo Viên

Make the Most of
Parent-Teacher
Conferences
Văn Phòng Thanh Tra Giáo Dục
Office of the Education Ombuds
Bản Hướng Dẫn cho Các Gia Đình
Học Sinh Tiểu Học
A Guide for Families
of Elementary School Students

những dịch vụ giới thiệu cho các học sinh, gia đình và cộng
đồng liên quan đến hệ thống giáo dục công cộng, khuyến
khích sự tham gia của cộng đồng và gia đình trong việc giáo
dục, và giúp đỡ các gia đình và học sinh giải quyết mâu thuẫn
với nhà trường.

Tiểu Bang Washington
Office of the Governor (Văn Phòng Thống Đốc)

State of Washington
Ofﬁce of the Governor
Vietnamese

Tham Dự Hội Thảo Phụ
Huynh-Giáo Viên
Hầu hết các trường học đều mời các gia
đình đến tham dự hội thảo phụ huynh
giáo viên mỗi năm một lần. Hội thảo là
thời gian cho phụ huynh và giáo viên chia
xẻ tin tức, giải quyết các vấn đề, và thiết
lập một mối quan hệ giúp học sinh thành
công. Mặc dù vậy, quý vị không cần phải
chờ một giấy mời đặc biệt. Quý vị có thể
yêu cầu một cuộc họp với giáo viên của
con quý vị để thảo luận về mức tiến bộ
trong việc học tập bất cứ lúc nào.

Ghi Chú Cho Cuộc Hội
Thảo Phụ Huynh-Giáo Viên

o Thầy/Cô có người phụ tá không? Thầy/Cô có

Đánh dấu những câu hỏi quan trọng nhất
đối với quý vị và thêm vào những câu hỏi
khác. Mang tờ mẫu này đến cuộc hội thảo.

o Thầy/Cô có đề nghị gì cho tôi để tham gia với nhà

CÂU HỎI DÀNH CHO GIÁO VIÊN
o Thầy/Cô có thể cho tôi xem bài làm của con tôi
không?

o Con tôi có hoàn tất các bài tập trong lớp và nộp
bài làm ở nhà không?

o Con tôi có tham gia vào các cuộc thảo luận trong
lớp không?

o Thầy/Cô có hài lòng với mức tiến bộ của con tôi

NHỮNG VIỆC NÓI CHO GIÁO VIÊN BIẾT

dùng phụ huynh tình nguyện trong lớp học

o Phương cách tốt nhất để giúp con tôi học.

không?

o Bất cứ thay đổi lớn nào trong gia đình – nhà ở

trường và giúp con tôi thành công?

o Tôi có thể có lịch trình các cuộc họp phụ huynh

mới, người mới trong gia đình, qua đời hoặc
ly dị.

và những buổi họp công cộng của trường trong

o Các bệnh tật ảnh hưởng đến con tôi.

suốt niên khoá không?

o Những gì đã giúp con tôi đạt được thành quả

o Nền văn hóa của con tôi được phản ảnh trong
lớp học như thế nào?

Chỗ trống để ghi chú

học tập trong quá khứ.

o Những gì con tôi thích ở trường và trong lớp
học.

o Những gì thử thách con tôi nhiều nhất trong lớp
này.

Chỗ trống để ghi chú

không?

Giáo viên cần nghe từ quý vị và quý vị cần
nghe từ giáo viên. Quý vị biết rõ con mình
hơn ai hết ở trường. Nói chuyện với giáo
viên về con của quý vị giúp mở đường cho
con của quý vị học giỏi trong lớp và sẽ
giúp quý vị hiểu những gì được dạy trong
lớp học.

o Con tôi học giỏi về những gì? Con tôi gặp khó
khăn về những gì?

o Chúng tôi có thể đến đâu để được giúp đỡ?
o Hạnh kiểm của con tôi trong lớp và ngoài sân
chơi như thế nào?

o Có những thay đổi nào gần đây mà tôi nên biết
không?

o Thầy/Cô áp dụng kỷ luật như thế nào?
o Thầy/Cô mong đợi những gì ở con tôi?

CÁC KẾ HOẠCH THEO DÕI
Chi tiết liên lạc với giáo viên

o Những bài trắc nghiệm gì thầy/cô sẽ ra năm nay?

Các cuộc hội thảo thường ngắn gọn và
tập trung vào điểm chính. Các hướng dẫn
này sẽ giúp quý vị tận dụng thời gian với
giáo viên của con quý vị.

Con tôi cần chuẩn bị như thế nào?

o Có dự án lớn nào sắp tới không? Tôi có thể giúp
con tôi như thế nào?

o Khi nào thầy/cô gởi học bạ?
o Điểm được chấm trên căn bản nào?
o Cách nào tốt nhất để chúng ta giữ liên lạc về
mức tiến bộ của con tôi trong suốt năm học?

o Có bao nhiêu học sinh trong lớp này?

Các việc cần làm

