Họp Gia đình
Các Câu hỏi dành cho Phụ huynh và Gia đình
Họp Gia đình là cơ hội để các phụ huynh và gia đình kết nối với giáo viên của học sinh con em mình. Các buổi
họp này có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp và chúng tôi khuyến khích quý vị đặt
câu hỏi để hiểu rõ hơn cách thức quý vị và giáo viên của con quý vị có thể cùng hợp tác với nhau để thành công
ở trường.

Trước Buổi Họp

Trao đổi với con quý vị về suy nghĩ của em về trường học, giáo viên và tiến độ học tập. Những câu hỏi có thể
bao gồm:
•
•
•
•

Con thích trường học ở điểm nào?
Con gặp phải những thách thức nào?
Các môn học yêu thích của con là gì?
Có điều gì con muốn cha/mẹ hỏi hoặc nói với giáo viên của con không?

Xem lại việc học gần đây của con quý vị và tự hỏi:
•
•
•

Tôi có mối lo ngại cụ thể nào về tiến độ học tập của con không?
Tôi có thắc mắc gì về giáo trình học không?
Tôi có hiểu được cách con tôi được đánh giá trong lớp như thế nào không?

Tại Buổi Họp

Sau đây là một vài câu hỏi mà quý vị có thể cân nhắc hỏi giáo viên tại buổi họp.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con tôi tham gia vào các hoạt động thảo luận trong lớp như thế nào?
Con tôi học tốt nhất và tệ nhất các môn học nào? Con tôi có thể làm gì để cải thiện các lĩnh vực cần rèn
luyện?
Những tiêu chuẩn dành cho cấp lớp của con tôi là gì? Thầy/Cô có thể cho tôi biết mẫu ví dụ về bài làm
theo đúng tiêu chuẩn cao nhất không?
Con tôi so với những đứa trẻ khác trong lớp như thế nào?
Con tôi tiếp xúc, học tập với những đứa trẻ khác và người lớn như thế nào?
Tôi nên giúp con trong các bài tập về nhà đến mức nào?
Qui định về bài tập về nhà của thầy/cô là gì, kể cả nộp bài trễ và làm bài bù?
Con tôi có nỗ lực hết sức không?
Tôi có thể liên lạc với thầy/cô bằng cách nào là tốt nhất?

Tiếp tục Hỗ trợ Sau Buổi họp

Sau đây là các cách để khuyến khích con quý vị chuyên tâm học sau buổi họp.
•
•
•
•

Cho con quý vị biết buổi họp phụ huynh/giáo viên diễn ra như thế nào.
Khen ngợi các ưu điểm của con.
Trao đổi với con về cách giải quyết những lĩnh vực cần cải thiện.
Hỏi con xem quý vị có thể tiếp tục giúp con đạt thành công ở trường bằng cách nào.

