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Các Biện Pháp Hữu HiệuTại Gia
Hỏi các Câu hỏi

Biện pháp #1
Dành thời gian đặc biệt cho nhau mỗi
ngày

Kết nối qua các lớp học

Dành một nơi đặc biệt cho nhau

Tương tác với nhau

Các Biện Pháp
Hỏi các Câu hỏi
Nói chuyện với học sinh:

Dành thời gian để nói chuyện với con mình thường xuyên về trường học, điểm học, và các môn học để
theo dõi mức tiến bộ và giúp cháu nếu cần.
Dưới đây là một số câu hỏi mà quý vị có thể hỏi:
Con thích những lớp nào? Lớp nào mà con học giỏi, tại sao?
Con đang gặp khó khăn gì trong (các) lớp học nào, hay có cảm thấy chán hoặc không đủ thử thách
cho con không? Tại sao?
Con làm cách nào để chia sẻ những điều lo lắng của con với giáo viên hay cố vấn viên của mình?

Cáo

Khuyến khích sự độc lập của con em quý vị bằng cách đề nghị cháu gửi
email cho giáo viên hay cố vấn viên bất cứ lúc nào cháu có một điều lo
lắng liên quan đến trường học. (Nhắc cháu phải gửi một bản sao trong email
(cc) cho quý vị khi cháu liên lạc với trường).

Nói chuyện với giáo viên:
Nếu quý vị có điều quan tâm hay cần hỗ trợ hầu có thể giúp con em học sinh của quý vị trong một lớp
nào đó, xin hãy liên lạc với giáo viên của cháu.
Dưới đây là một số câu hỏi mà quý vị có thể hỏi:
Con tôi cần phải làm gì để thành công? Điều gì mà chúng ta cần phải
đồng ý để có thể làm việc với nhau?
Khi nào chúng ta có thể nói chuyện thêm nữa về sự tiến bộ của con em học sinh của tôi?

Nói chuyện với trường:
Sau khi nói chuyện với giáo viên của học sinh mà quý vị cảm thấy vẫn cần thêm thông tin về các
chương trình bổ sung hay sự hỗ trợ của trường, hay có những vấn đề chưa được giải quyết, xin hãy liên
lạc với cố vấn viên trường hoặc ban quản trị.
Tôi làm cách nào để giúp học sinh theo dõi mức đi học và điểm học của cháu?
Nhà trường có thể hỗ trợ gì thêm cho sự tiến bộ của cháu?
Ai sẽ liên lạc với tôi nếu con em tôi không đuổi kịp trong lớp?
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