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مصاحبه های معلمين و والدين بعد از فرستادن کارنامه ها به منازل، دو يا سه بار در سال در پايان هر ترمی  

 چگونگی کمک به موفقيت دانش آموز ۀموقعيتهايی برای والدين و فرزندان وجود دارد تا در بار.  انجام می شود
آماده بودن .   دقيقه می باشند15 تا 10حدود "  معموال–اين مصاحبه ها خيلی کوتاه هستند .  ددر مدرسه صحبت کنن

اگر به زمان بيشتری احتياج داريد، .  قبل از مصاحبه خيلی مهم است  تا شما حداکثر استفاده را از اين زمان ببريد
  .وقت ديگری را بگيريد

  
  آماده باشيد .  1

  
با فرزندتان در مورد .  اگر سئوال و يا مطلبی به ذهنتان می رسد، آنرا يادداشت کنيد.  انيد فرزندتان را بخوۀکارنام

  . را آماده کنيدل هايتانچه چيزهايی را می خواهيد از معلم بپرسيد؟  فهرستی از سئوا.  کارنامه صحبت کنيد
  
  ال بپرسيدسؤ.  2

  
معلم کارنامهء فرزندتان را مرور کرده و .  د ببريد را با خوسؤال هايتانفهرست .  به موقع سر قرارتان برسيد

به معلم بگوئيد که فرزندتان از چه چيزی در مدرسه خشنود .  نمونه ای از کار فرزندتان را به شما نشان خواهد داد
والدين و معلمين بسيار  مصاحبۀ.  ، به معلم بگوئيداگر تکليف زياد و يا کم است. بوده و از چه چيزی خشنود نيست

 با معلم در  راهر گونه اطالعاتی که به پيشرفت يا رفتار فرزندتان در مدرسه کمک خواهد کرد.  محرمانه است
دانستن اين اطالعات  به معلم کمک می کند تا ).  بيماری خانوادگی، شغل پيدا کردن: بطور مثال (اريدميان بگذ

  .فرزندتان را بهتر درک کند
  

  در انجام چه کاری خوب است؟فرزندم •
  چه مهارتهايی را بايد گسترش دهد؟•
  آيا فرزندم کمک اضافه ای در مدرسه می گيرد؟  در چه دروسی؟•
  خط مشی تکليف خانگی چگونه است؟ چه مدت زمان را بايد فرزندم در انجام دادن تکاليفش بگذراند؟•
   دانش آموزان کنار می آيد؟فرزندم چگونه با بقيۀ•
   توانم به فرزندم در خانه کمک کنم؟چگونه می•
  چيست؟ تماس با شما جهتدر صورت داشتن سئوال، بهترين روش •

  
  .يادداشتهايی را از اين مصاحبه برداريد تا نظراتتان را با فرزندتان در ميان بگذاريد

  
  پيگيری کنيد. 3

  
در مورد کارهايی که شما و معلم .   کنيدبا معلم گفته شد، تأکيددر مورد نکات مثبتی که .  با فرزنداتان صحبت کنيد

 .جهت بهبود بخشيدن قرار است  انجام دهيد، صحبت کنيد
 

  :Tips  والدين و معلمينۀحب در مورد مصانکاتی  
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