thông tin cho phụ huynh hoặc người giám hộ

Tạo Dựng

Thành Công Trong Giao Tiếp Giữa Phụ
Huynh Hoặc Người Giám Hộ Với Giáo Viên

Giao tiếp hai chiều giữa phụ huynh hoặc người giám hộ và giáo viên giúp tạo dựng sự tin tưởng. Sự tin tưởng
giữa nhà trường và phụ huynh hoặc người giám hộ rất quan trọng trong công tác hỗ trợ việc học của những
học sinh vốn đa dạng về văn hoá và ngôn ngữ, gồm cả những em học tiếng Anh.

Tôi nên làm gì nếu việc giao tiếp bằng
tiếng Anh là một thử thách cho tôi?

Việc giao tiếp với giáo viên của con tôi
đem lại lợi ích gì?

cầu giáo viên đem theo một thông dịch viên để có

quý vị được an toàn và thành công trong việc học.

Nếu quý vị đến tận nơi gặp gỡ giáo viên, hãy yêu

thể giúp quý vị và giáo viên nói chuyện với nhau.

• Trước cuộc họp vài ngày, cho giáo viên biết nếu

quý vị cần nhà trường cung cấp thông dịch viên.

• Mời một phụ huynh hoặc người giám hộ biết hai

thứ tiếng, người lãnh đạo cộng đồng, hoặc thành
viên khác trong cộng đồng đến để hỗ trợ quý vị

trong cuộc họp. Người này có thể giúp quý vị đặt
những câu hỏi để biết chắc quý vị sẽ hiểu được
cuộc thảo luận.

Cả quý vị và thày cô giáo đều muốn giúp con em

Nói chuyện (hoặc gởi tin nhắn hoặc điện thơ) cho

giáo viên con em mình đều đem đến những lợi ích
như sau:

1. Quý vị có thể chia sẻ thông tin giúp giáo viên

hiểu rõ hơn về con mình. Thí dụ, quý vị có thể
nói với họ về:

a. những trải nghiệm của con em mình ở nhà

trường, chúng giỏi ở những mặt nào, hay cần
được giúp đỡ nhiều hơn ở những mặt nào.

b. ngôn ngữ quý vị vẫn sử dụng ở nhà, các giá trị
văn hóa và truyền thống gia đình quý vị.

2. Giáo viên có thể cho quý vị biết con em quý vị

đang làm gì trong lớp học. Điều này sẽ giúp quý
vị theo dõi và hỗ trợ việc học ở nhà của con em
mình.
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Tôi nên giao tiếp với giáo viên con em
mình như thế nào?

Chúng tôi nên nói về chuyện gì?

tiếp với các giáo viên dạy con em mình. Quý vị

em quý vị sẽ giúp giáo viên hướng dẫn và cung cấp

Hãy thường xuyên giao tiếp! Quý vị có quyền giao
không cần đợi các thày cô liên lạc với quý vị .

• Nếu quý vị muốn nói chuyện với một giáo viên
nào, hãy gửi một lời nhắn qua điện thư (email),

gọi điện thoại, gởi tin nhắn hoặc một tờ giấy viết
tay.

• Nói rằng quý vị muốn nói chuyện về việc học của
con em mình và hỏi thăm xem khi nào giáo viên
có thêm thời giờ để nói chuyện.

• Nhờ những lãnh đạo cộng đồng mà quý vị tin

tưởng giúp đỡ, nếu việc viết hoặc nói bằng tiếng

Cứ nói về bất cứ điều gì quý vị nghĩ rằng giáo viên
dạy con em mình cần biết. Hiểu biết thêm về con
tài nguyên cho con em quý vị tốt hơn. Cũng nên

hỏi về những cách thức quý vị có thể hỗ trợ con em
mình trong việc học tập và sống lành mạnh.

• Chia sẻ những thông tin về sở thích, tài năng và kinh
nghiệm trước đây ở trường của con em quý vị.

• Nói về bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến cảm
xúc, tâm trí hoặc cơ thể của con em quý vị.

• Hỏi thăm giáo viên về những gì con em quý vị

đang học hỏi và những gì là ưu điểm cũng như

những thử thách lớn lao nhất của con em mình.

Anh là một sự thử thách đối với quý vị.

• Hỏi thăm về những cách thức quý vị có thể làm

giáo viên dạy con em mình tại các sự kiện của

• Hỏi xin thêm thông tin về bất cứ bài kiểm tra (bài

• Cùng đi với một người đáng tin cậy để gặp các
trường trong suốt niên học, thí dụ như ngày tựu

trường và tại các buổi họp phụ huynh-giáo viên.

• Cho các giáo viên biết cách nào, hay những cách
tốt nhất để liên lạc với quý vị .

để giúp con em mình học tập ở nhà.

thi) nào con em quý vị sẽ phải làm, và liệu có cách
nào những bài thi này trở nên dễ tiếp thu hơn cho
con em mình không.

• Nếu có thể được, cho giáo viên nhiều hơn là chỉ
một cách để liên lạc với quý vị - việc này có thể
giúp cho họ liên hệ với quý vị dễ dàng hơn.
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