"أنا فقط ال اتدبر مع معلم طفلي .هو ال يحبني وأنا ال أحبه .ليس لدينا أي شيء للحديث عنه ".

خطأ! لديك الكثير للحديث عنه .بغض النظر عن مدى صعوبة أن يعمل المعلمين واألهالي من أجل الشراكة،
فإنه ال مفر من المشاكل أحيانا .ال تدع المشاكل تتداخل مع عملك كونك أقوى محامي لطفلك .الكثير موجود على
المحك! فمن الممكن لألهالي والمعلمين العمل معا إذا بقي التركيز على ما هو أفضل للطالب ،وخارجا عن
المشاعر الشخصية.

"أطفالي في المدارس اإلعدادية والثانوية .ال يعملون مؤتمرات بعد اآلن ".
خطأ! ال تزال مؤتمرات تحدث في المدارس اإلعدادية والثانوية.

"هل ال بد من االنظاار حظ تررين الثانيننوفمبر لمؤتمر األهل والمعلمين؟ "
على اإلطالق! يمكنك الحصول على مؤتمر األهل والمعلمين بأي وقت من السنة .إذا كان لديك
اهتمام بشأن أداء طفلك فإنك تحتاج فقط إلى االتصال بالمعلم أو مستشار التوجيه لتعيين موعد.
تذكر ،ال يتوجب أن تكون دائما المؤتمرات وجها لوجه .يمكنك دائما مناقشة القضايا عبر الهاتف أو بالبريد
اإللكتروني.

"يحصل طفلي عل درجات جيدة في المدرسة .هل ما زلت بحاجة إل الذهاب إل مؤتمر األهل
والمعلمين؟"
نعم ،انت ال تزال بحاجة إلى الذهاب! إن بطاقة العالمات هي مجرد لمحة سريعة عن كيفية تقدم الطفل في
المدرسة؛ مؤتمر األهل والمعلمين هو مثل دي في دي  DVDكامل اللون.
في المؤتمر ،يستطيع األهل رؤية عينات العمل وسماع أوصاف عن تطور طفلهم أكاديميا واجتماعيا وعاطفيا
وسلوكيا .يستطيع األهالي المشاركة بشكل مباشر فيما قد اختبروه في المنزل.
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 6نصائح من أجل عقد مؤتمر عظيم لألهل والمعلم
 .1إبدا المؤتمر بنظرة إيجابية.
 .2قبل وصولك ،اكتب البنود التي تريد مناقشتها خالل المؤتمر.
 .3خالل المؤتمر ،اكتب المالحظات حتى ال تنسى ما قلت.
 .4ات تخف من طرح األسئلة .استمر باألسئلة حتى تفهم.
 .5في نهاية المؤتمر ،لخص ما كان يتحدث عنه .أبدي اهتمام خاص لتلك األشياء كل واحد منكم
قالها وكنت ستفعلها والمواعيد النهائية.
 .6التزم باالستماع بعقل مفتوح .حتى لو كانت هناك مشاكل لمناقشتها.
~ ~ ~ تذكر أنك أفضل محامي واألكثر أهمية لطفلك .ال تفوت هذه الفرصة للتواصل مع المدرسة.

Myth Busters Tips Handout
Arabic

Translation and Interpretation Center
11/2016

