Thông dịch viên có sẵn cho buổi họp phụ huynhgiáo viên
Với các buổi họp phụ huynh-giáo viên sắp tới, điều quan trọng để biết rằng PPS cung cấp các
dịch vụ thông dịch miễn phí và các nguồn lực khác cho các gia đình đa ngôn ngữ của chúng tôi.
Nếu quý vị cần thông dịch viên cho các buổi họp, sẽ được tổ chức Ngày 25-26 Tháng 11, hãy cho
trường của quý vị biết.
Dưới đây là một số đề nghị hữu ích và thiết thực được cung cấp bởi Văn phòng Ban Dịch vụ Truy
cập Ngôn.
Trước buổi họp phụ huynh-giáo viên - hãy chuẩn bị:
• Chuẩn bị các câu hỏi cho giáo viên của con em quý vị. Các câu hỏi có thể là về chương
trình, thành tích học tập của con em, bài tập về nhà, hỗ trợ có sẵn cho con em quý vị,
hoặc các chính sách và thực hành của trường học và lớp học.
HƯỚNG DẪN: Gia đình của quý vị có thể dùng tài liệu "Hướng dẫn cho một buổi họp phụ huynhgiáo viên thành công, có sẵn trong năm ngôn ngữ được hỗ trợ.
Trong buổi họp phụ huynh - giáo viên - hãy chuẩn bị:
• Mang theo các câu hỏi của quý vị và chia sẻ các câu hỏi đó với thông dịch viên. Hãy cho
thông dịch viên biết quý vị đang dự định hỏi giáo viên những câu hỏi đó.
• Cho giáo viên biết nếu quý vị đã thay đổi thông tin liên lạc của mình. Giáo viên dựa vào
thông tin quý vị cung cấp để liên lạc với quý vị. Hãy cho họ biết nếu quý vị có một thời
gian thích hợp để thuận tiện liên lạc.
Sau buổi họp phụ huynh-giáo viên – tiếp theo:
•

•

Bắt đầu kế hoạch hành động do giáo viên đặt ra. Con em quý vị càng sớm bắt đầu thực
hiện kế hoạch này, quý vị sẽ sớm thấy tiến bộ. Nếu quý vị không thể làm theo kế hoạch,
hãy hỏi giáo viên về các phương cách khác. Những điều này có thể bao gồm dạy kèm,
hội thảo và các dịch vụ hỗ trợ học sinh khác được cung cấp tại PPS.
Hỏi cách thông tin liên lạc với giáo viên trong tương lai.

Chúng tôi mong muốn hỗ trợ các cộng đồng đa ngôn ngữ và văn hóa của chúng tôi tại PPS trong
các buổi họp giáo viên/phụ huynh năm 2019!
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