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وقت االجتامعات! التحدث إىل معلم طفلك أو مقدم الرعاية
يشعر العديد من أولياء األمور بالتوتر إزاء اجتامعات أولياء األمور واملعلمني أو غري ذلك من املحادثات مع معلمي 

أطفالهم أو مقدمي الرعاية. إليك بعض التلميحات التي تم اختبارها من قبل أولياء األمور ملساعدتك عىل أن تحظى 
باجتامعات جيدة مع األشخاص املوجودين يف برنامج طفلك.

تعرّف عىل املعلمني واألشخاص اآلخرين املوجودين يف املدرسة قبل االجتامعات بوقت طويل.
• تذكر أن معظم املعلمني يحبون مقابلة أولياء األمور وكذلك أفراد العائلة اآلخرين.	
• تأكد من إخبار املوظفني بكيفية الوصول إليك: »زوجي لديه مناوبة ليلية، لذا استخدم رقم هاتفي الخلوي خالل النهار«. 	

»ميكنني الذهاب إىل املدرسة صباح أيام الخميس«.
• اكتشف ما إذا كان الربنامج يحتوي عىل قامئة بأنشطة خاصة بأولياء األمور. رمبا ميكنك القيام بأنشطة التعلم املنزلية أو التطوع 	

للمساعدة يف الفصول الدراسية من وقت آلخر.
• اكتشف متى يتضمن الربنامج اجتامعات لألهل واملعلمني. ثم ترقب وصول املالحظات أو رسائل الربيد اإللكرتوين التي تدعوك 	

إىل التسجيل لتحديد وقت لالجتامع باملعلم.

حدد موعد اجتامع ويل األمر واملعلم واحفظه.
• قم بالرد رسيًعا عندما تحصل عىل املالحظة التي تدعوك إىل االجتامعات من املدرسة.	
• اكتشف مسبًقا ما إذا كان من املقبول إحضار األطفال إىل االجتامعات. توفر بعض الربامج رعاية مجانية ألطفال أولياء األمور 	

الذين يحرضون االجتامعات.
• إذا كنت متأخرًا عن االجتامع، فاتصل إلبالغ املعلم.	

كن مستعًدا إلجراء محادثة ثنائية.
• توقع أن يخربك املعلم بأمور كثرية عن طفلك، وأن يعرض عليك مناذج من العمل الذي قام به طفلك يف الربنامج.	
• توقع أن يسألك املعلم أيًضا عن أفكارك واقرتاحاتك ومخاوفك.	

اطرح بعض األسئلة بنفسك. إليك بعض االقرتاحات.
• ما الذي فعله طفيل وجعلك مندهًشا؟ ميكن أن يساعدك هذا السؤال يف معرفة ما يتوقعه املعلمون من طفلك وما يالحظونه عنه.	
• ما الذي يحجم طفيل عن القيام به؟ قد يبدأ هذا السؤال مناقشة مهمة حول ما يهتم به طفلك وما يكره.	
• ما األشياء التي ترغب يف رؤية طفيل يفعلها؟ حتى لو كان طفلك يتمتع بتجربة مدرسية إيجابية، هذا السؤال قد يساعدك أنت 	

واملعلم عىل التفكري يف يشء جديد ميكن لطفلك تجربته.
• ما الذي ميكنني فعله يف املنزل لدعم ما تقوم به يف برنامجك؟ يدل هذا السؤال عىل اهتامم أرستك بتعليم طفلك. قد يكون لدى 	

املعلم بعض األفكار الجيدة ألنشطة منزلية تعليمية ممتعة.

حافظ عىل هدوئك إذا كان املعلم يشعر بأن طفلك يواجه بعض الصعوبات.
• ضع يف اعتبارك أن معظم املعلمني يرغبون يف سامع أفكارك حول ما قد يحدث. قد يطلب منك املعلم أيًضا اقرتاح بعض الطرق 	

ملساعدة طفلك.
• ال تشعر بأنك تتحمل اللوم عىل أي مشكلة بدالً من ذلك، دع املعلم يعرف أنك تريد العمل مع فريق العمل ملساعدة طفلك 	

عىل إنجاز األمور بشكل جيد.


