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PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Lời khuyên để có một cuộc Họp Phụ
Huynh và Giáo Viên Thành Công
Các cuộc họp phụ huynh và giáo viên là thời gian dành cho các phụ
huynh / người giám hộ và giáo viên chia sẻ thông tin, thảo luận về sự
tiến bộ của học sinh và xây dựng các mối quan hệ sẽ giúp cho học sinh
thành công.
Quý vị biết về con em mình nhiều hơn bất cứ ai ở trường. Giáo viên
(hoặc nhiều giáo viên) của con em quý vị cần nghe từ quý vị. Và qúy vị
cần nghe từ giáo viên (hoặc nhiều giáo viên).

_________________________________________________________________
_______________________________________________

Thông tin liên hệ của giáo viên
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Ấn phẩm này do Văn Phòng Trường Học và Hợp Tác Gia Đình, Ban Giáo Dục Đặc Biệt & ESL Sở Học
Chánh Portland xuất bản. Văn Phòng Trường Học và Hợp Tác Gia Đình cung cấp sự hỗ trợ các trường
học nhằm cải thiện sự gắn kết của gia đình, đảm bảo rằng trường học của chúng ta chào đón và thân
thiện với gia đình, và khuyến khích sự tham gia của gia đình vào thành tích của học sinh. Để biết thêm
thông tin, vui lòng truy cập trang mạng của chúng tôi: www.pps.net/departments/school-familypartnerships.
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Quý vị có
cần Thông Dịch
Viên không?
Nếu tiếng Anh không phải là
ngôn ngữ đầu tiên của phụ huynh,
vui lòng liên hệ với nhà trường
trước buổi họp phụ huynh / giáo
viên và yêu cầu thông dịch viên
giúp phụ huynh trong
suốt buổi họp.

Chuẩn bị cho Họp Phụ Huynh-Giáo viên
•
•
•

Nói chuyện với con của qúy vị để hiểu về các câu hỏi và quan tâm của các em về
trường học.
Ghi chú, liệt kê các câu hỏi và quan tâm của quý vị. Nhớ chia sẻ điểm mạnh của các
em, và làm cách nào con mình học tốt nhất.
Yêu cầu một cuộc họp qua điện thoại nếu phụ huynh không thể tham dự cuộc họp
của con mình.

Trong Buổi Họp Phụ Huynh-Giáo Viên
Các câu hỏi dành cho Giáo Viên:
•

Con tôi đang hòa đồng như thế nào? Làm thế nào để thầy
cô hỗ trợ cho sự phát triển hòa đồng của em trong lớp?

•

Con tôi có học đúng theo trình độ lớp không? thầy cô có
thể cho tôi xem những ví dụ về bài làm của con tôi về môn toán, đọc và văn mà thể
hiện trình độ của các em?

•

Làm thế nào để thầy cô hỗ trợ cho sự khác biệt theo khả năng học tập và cách học?

•

Văn hoá của con tôi được phản ánh trong lúc học ở lớp như thế nào?

•

Con của tôi có cần được giúp đỡ thêm ở bất kỳ lãnh vực nào không? Các nguồn lực
nào hiện có sẵn tại trường?

•

Thầy cô có bất cứ gợi ý nào để tiếp tục việc học tập của con tôi ở nhà không? như là
các sách, chương trình học trực tuyến, bài tập về nhà.

•

Tìm cách thức và thời gian tốt nhất để liên lạc với giáo viên của con em mình.

Sau Cuộc Họp
•

Nói chuyện với con của qúy vị về những gì giáo viên đã nói với mình, đặc biệt là
những nhận xét tích cực.

•

Nói về các mục tiêu và lập một kế hoạch để cùng đạt các mục tiêu.

•

Giữ liên lạc với giáo viên trong suốt năm học.

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh
Giáo Dục Đặc Biệt / 504
•

Kế hoạch IEP / 504 của con tôi được hỗ trợ như thế
nào trong lớp?

•

Thông tin liên lạc của người quản lý vụ việc là gì
________________________________ ?

•

Những hoạt động trong đó đã thực hiện như
thế nào?

Các Học Sinh Tiếng Anh
•

Với khả năng tiếng Anh của con tôi, làm thế nào thầy
cô hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ và sự tiến bộ trong
việc đọc, toán và viết của các em như thế nào?

•

Văn hoá của con tôi được phản ánh trong lúc học ở
lớp học như thế nào?

•

Thông tin liên lạc của giáo viên ELD là gì
________________________________

Tài Năng và Năng Khiếu (TAG)
•

Với mức thành tích của con tôi, các kỹ năng được hỗ
trợ như thế nào trong mối liên hệ với các thế mạnh
của em?

•

Các nhu cầu học tập của con tôi được đáp ứng như
thế nào?

