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عندما وذلك يتم عمل مقابالت الوالدين مع المدرسين مرتين أو ثالث مرات في السنة بعد آل فصل دراسي  
وهذه المقابالت تعتبر فرصة لألهل والمدرسين أن يتناقشوا .  العالمات إلى المنزلآشف ترسل المدرسة 

 15 إلى 10 حوالي –المقابالت عادة قصيرة .  ى النجاح في المدرسةسويًا فيما يخص الطالب ومساعدته عل
إذا رغبت في .  من الهام جدًا أن تستعد قبل المقابلة لكي تستفيد بأقصى قدر من هذه الفترة الوجيزة.  دقيقة

  .وقت إضافي، فيمكنك تحديد موعد آخر

  االستعداد  .1

تكلم .  لمالحظات الخاصة بأسئلتك واألشياء التي تقلقكقم بعمل ا.  ابنتك/إقرأ آشف العالمات الخاص بابنك
 .باألسئلةقائمة قم بإعداد ما الذي تريد سؤاله للمدرس؟  .  ابنتك عما جاء بكشف العالمات/مع ابنك

  األسئلة  .2

سوف يقوم المدرس بقراءة آشف العالمات .  احضر معك قائمة األسئلة الخاصة بك.  احضر في موعدك
اخبر .  ابنتك بالمدرسة/قل للمدرس ما الذي يحبه أو ال يحبه ابنك.  عمل ابنك أو ابنتكويريك أمثلة من 

ن المقابلة بين الوالدين والمدرسين في إ.  المدرس إذا آنت تعتقد أن الواجب المنزلي قليل جدًا أو آثير جدًا
يمكنك مشارآة المدرس في معلومات شخصية يمكن أن يكون لها تأثير على تقدم ابنك في .  غاية السرية

هذه المعلومات سوف تساعد المدرس على ).  مثل مرض في األسرة أو البحث عن عمل(المدرسة أو سلوآه 
  .ابنتك بطريقة أفضل/فهم ابنك

 ابنتي على أفضل وجه؟/ الذي يقوم به ابنيءيما هو الش•
 ما هي المهارات التي يحتاج ابني أن يطورها؟•
 هل تحصل ابنتي على مساعدة إضافية؟  في أي المواد؟•
 ؟  آم من الوقت يجب أن يقضيه ابني في عمل الواجب المنزلي؟لمنزليالواجب اتك تجاه ما هي سياس•
  المدرسة؟آيف تتعامل ابنتي مع الطلبة اآلخرين في•
 آيف أساعد ابني في المنزل؟•
 ما هي أفضل طريقة لالتصال بك إذا آان لدي المزيد من األسئلة؟•

 ابنتك / في المقابلة بالتعليقات لكي تعيدها على ابنكمالحظاتاآتب 

  المتابعة  .3
تي سوف تقوم بها تكلم عن األشياء ال.  رآز على األشياء اإليجابية التي قالها المدرس.  ابنتك/تحدث مع ابنك

 .أنت والمدرس لكي تساعدا الطالب في تحسين األشياء التي تحتاج إلى تحسين
  
 

   :Tips دات لمقابلة الوالدين مع المدرسينإرشا 
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