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Buổi Họp Phụ Huynh–Giáo Viên
các giáo viên sẽ mời quý vị đến các buổi họp phụ huynh–giáo viên. Buổi họp này cho quý vị
một cơ hội để nói chuyện với (các) thầy giáo của con quý vị về con quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu để có một buổi
họp bất cứ lúc nào. Khi phụ huynh và giáo viên nói chuyện với nhau, mỗi người có thể chia sẽ thông tin quan trọng
về tiến bộ học vấn, tài năng, và nhu cầu của em trẻ. Bản lời khuyên này gợi ý những cách mà quý vị có thể đạt kết quả
nhiều nhất từ buổi họp phụ huynh–giáo viên, để giúp ích con quý vị tốt nhất.
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• Xếp đặt một thời gian để gặp.  Nếu quý vị không đi
được vào giờ đã hẹn, hay nếu quý vị cần thêm thời
gian, hãy hỏi giáo viên về những giờ khác mà quý vị và
giáo viên có thể gặp nhau được.

• Đến họp đúng giờ hay sớm.

• Nếu quý vị cần thông dịch viên, xin thông báo trước
cho trường.

• Hãy thoải mái và tự nhiên.

• Kiểm lại viêc học ở trường, các điểm học, và các báo
cáo tiến bộ của con quý vị, nói chuyện với con quý vị
về tiến bộ của em tại trường học.

• Giữ bình tĩnh.

• Hỏi con quý vị xem em cảm thấy như thế nào về
trường học và xem em có bất cứ câu hỏi nào không.
• Nói với con quý vị là quý vị và thầy em có một buổi
họp để giúp em.
• Chuẩn bị một danh sách từ 3 đến 5 điều quý vị muốn
chia sẽ với thầy giáo và 3 đến 5 câu hỏi để hỏi trong
buổi họp.
• Xem Edline để kiểm lại điểm của em học sinh trên
mạng và khuyến khích con quý vị cùng làm như vậy.  
Nếu quý vị cần được giúp đỡ với Edline, xin hãy liên
lạc với trường của con quý vị.
• Nếu con quý vị có 504 Plan hay IEP, yêu cầu kiểm lại
và đem một bản sao đến buổi họp.
• Xem xét việc cho em học sinh tham dự trong buổi họp.
• Nghĩ về những cách quý vị muốn tham gia vào việc
học của con quý vị để quý vị có thể thảo luận về những
cách ấy với giáo viên.

• Chấm dứt buổi họp đúng giờ.  Có thể những phụ
huynh khác có buổi họp sau buổi họp của quý vị.

• Ghi chép.

• Nghe những gì giáo viên cần nói và hỏi những câu hỏi
quan trọng nhất trước.  
• Nếu con quý vị nhận các dịch vụ đặc biệt, hãy hỏi về
những tiến bộ của em trong các lớp ấy.

SAU BUỔI HỌP
• Kiểm lại các ghi chú của quý vị.
• Nói chuyện về buổi họp với con quý vị.
• Nói chuyện về những điểm tích cực, và hãy thẳng thắn
về các vấn đề.
• Nói cho con quý vị biết về bất cứ kế hoạch nào quý vị
và thầy giáo xếp đặt.
• Tiếp tục kiểm lại việc học ở trường, các điểm học và
các báo cáo tiến bộ của con quý vị.
• Khuyến khích đọc tự do hằng ngày ở nhà.
• Giữ liên lạc với thầy giáo trong niên học
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để Hỏi Giáo Viên của Con Quý Vị
Những Câu Hỏi Tổng Quát

Trung Học Cấp II

• Con tôi hòa hợp với các bạn trong lớp ra sao?
• Thầy/cô có nhận thấy sở thích hay tài năng đặc biệt
nào mà con tôi có thể có không?

• Con tôi học ra sao trong môn toán?  Nếu con tôi đang
học một giáo trình toán ở trình độ của cấp lớp hay ở
trình độ nâng cao, cháu có cơ hội để thi những câu hỏi
thử thách trong bài thi thẩm định cuối chương không?  

• Thầy/cô thấy cháu có những điểm mạnh nào? Làm
thế nào để cháu có thể làm tốt hơn?

• Con tôi thích những môn học nào nhất?  Làm thế nào
chúng tôi có thể xây dựng trên những điểm mạnh này?

• Những quy tắc căn bản để hoàn tất bài làm ở nhà,
nạp lại bài làm, chuẩn bị sẵn sàng cho lớp học là gì?

• Những giáo trình nào sẽ giúp con tôi chuẩn bị sẵn
sàng cho trung học cấp III?

• Con tôi đã thi những bài thi nào năm nay? Điểm số
có nghĩa là gì?

• Con tôi đang có khó khăn để theo kịp, nhà trường có
thể cung cấp trợ giúp nào cho con tôi để bảo đảm là
cháu không bị bỏ lại đằng sau?

• Ngoài phiếu điểm, cách tốt nhất để được cập nhật về
tiến bộ của con tôi là gì?

• Con tôi có thường hoàn tất các bài làm tại nhà không?
• Có những chương trình sau giờ học nào cho con tôi?

Trường Tiểu học
• Con tôi có đọc được ở trình độ cấp lớp không?  Thầy/
cô có thể chỉ cho tôi những sách nào vừa đúng độ khó
cho con tôi và giới thiệu những sách mà cháu có thể
thưởng thức?
• Mỗi ngày học, con tôi mất bao nhiêu thì giờ để học
mỗi môn học?   Cháu cần bỏ bao nhiều thời gian để
học ngoài giờ học ở trường
• Con tôi đang có khó khăn để theo kịp, nhà trường có
thể cung cấp trợ giúp nào cho con tôi để chắc chắn là
cháu không bị bỏ lại đằng sau?   
• Thầy/cô có những gì cho con tôi làm hầu cải thiện
thành tích học vấn?
• Tôi cần phải làm gì tại nhà để giúp con tôi học tốt hơn
tại trường?
• Con tôi học tốt tại trường học; những chương trình
trau dồi hay hỗ trợ nào có thể cung cấp cho cháu hầu
bảo đảm là cháu  học được thêm không?

Trung Học Cấp III
• Những yêu cầu để được coi là học tốt trong lớp là gì,
và thầy/cô đánh giá việc học của học sinh như thế
nào?  Thầy/cô có thể cho tôi xem vài thí dụ về bài làm
của học sinh mà dạt yêu cầu của lớp  không?
• Con tôi đang có khó khăn để theo kịp, nhà trường có
thể cung cấp trợ giúp nào cho con tôi để chắc chắn là
cháu không bị bỏ lại đằng sau?  Trường đang cung cấp
trợ giúp nào cho con tôi để bảo đảm tiến bộ?
• Các mục tiêu của giáo trình này là gì?  Những mục
tiêu này dẫn đến mục tiêu tổng quát của giáo trình hay
cấp lớp như thế nào?  
• Con tôi sẽ có lợi ích hơn khi học các giáo trình khắt
khe hơn.  Những giáo trình nào sẽ giúp con tôi chuẩn
bị sẵn sàng cho đại học hay nơi làm việc?  
• Có những hoạt động ngoại khóa nào cho con tôi tham
gia?
• Có những nguồn tài nguyên và hỗ trợ nào để giúp con
tôi nộp đơn vào đại học?
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