
عندما يتصل املعلم...
ال يرغب أي من الوالدين يف معرفة أن طفله أو طفلته يعاين من مشكلة يف التعلم أو يف املدرسة. ولكن إذا اتصل بك 

معلم طفلك بشأن مشكلة ما، فتذكر أن املعلم رمبا يريد مساعدتك ألنك تعرف طفلك أفضل من أي شخص آخر. إليك 
بعض االقرتاحات التي ساعدت أولياء األمور يف التحدث إىل املعلمني عندما عاىن األطفال من مشاكل يف مرحلة ما قبل املدرسة.

حافظ عىل هدوءك. ركّز عىل ما يحتاج إليه طفلك.
• اسأل عن التفاصيل. ما األسباب بالضبط التي جعلت املعلم يشعر بالقلق حيال طفلك؟	
• اسأل نفسك: »ما الذي يفعله طفيل يف املنزل ويشبه ما يصفه املعلم؟ ما املشكلة؟« »هل يستطيع طفيل أن يفعل ما يتوقعه 	

املعلم؟«.
• رتب وقتًا ملراقبة طفلك يف الفصل بحيث ميكنك رؤية ما يتحدث عنه املعلم.	
• حدد وقتًا للتحدث إىل املعلم شخصيًا.	

قم بتجهيز بعض األسئلة لالجتامع مع املعلم.
• ما هو السبب املحتمل وراء سلوك طفيل؟ هل تحدث املشاكل خالل جزء معني من اليوم؟ هل يبدو أن طفيل يفهم ما ينبغي 	

فعله وما ينبغي عدم فعله يف مرحلة ما قبل املدرسة؟ هل يحتاج إىل فحص النظر أو السمع أو الكالم؟ قد يكون يشء ما يف 
املنزل يزعجه )طالق، أخ جديد، منزل جديد(؟

• ما الذي يحب املعلم أن يفعله طفيل بدالً من ذلك؟ ما األشياء املحددة التي يتوقعها املعلم من جميع األطفال؟	
• ما الذي حاول املعلم حتى اآلن مساعدة طفيل به يف هذه املشكلة؟ قد تتمكن من اقرتاح بعض األفكار األخرى.	
• ما هي نقاط القوة لدى طفيل من وجهة نظر املعلم؟ قد تجد أنت واملعلم طرقًا للبناء عىل ما يفعله طفلك بشكل جيد.	

مع املعلم، قّررا ما يجب تجربته يف املنزل ويف مرحلة ما قبل املدرسة ملساعدة طفلك.
• ضعا بعض األهداف مًعا. ما الذي ترغب أنت واملعلم يف رؤية طفلك يقوم به يف غضون أسبوعني؟ شهر؟ ستة أشهر؟	
• اقرتح األشياء التي تعتقد أن املعلم ميكنه القيام بها يف مرحلة ما قبل املدرسة ملساعدة طفلك عىل الوصول إىل تلك األهداف. 	

يسعد املعلمون كثريًا باالستامع إىل أفكار أحد الوالدين.
• استمع إىل اقرتاحات املعلم حول األمور التي قد تقوم بها يف املنزل ملساعدة طفلك يف تحقيق األهداف التي اتفقتام عليها. 	

اطلب من الطبيب فحص طفلك للكشف عن الحساسية أو أي مشاكل صحية أخرى. اسأل عام إذا كان الربنامج يحتوي عىل 
مصادر ميكنك أنت واملعلم استخدامها إذا كان طفلك يحتاج إىل بعض املساعدة اإلضافية.

رتّب للمتابعة.
• حدد وقتًا للتحدث مع املعلم مرة أخرى بعد أسبوعني إىل 3 أسابيع من تجربة األفكار التي وافقت عليها.	
• تذكر أن التغيريات التي ميكن أن تساعد طفلك عىل البقاء يف مرحلة ما قبل املدرسة قد تستغرق بعض الوقت. ابَق عىل اتصال 	

باملعلم بشأن تقدم طفلك.
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