
 

 

Starting Smarter 
 سين ّاجتماعات أولياء األمور مع المدر

 راكةلشالق انقطة انط

 سون مع بعضهم البعض كفريق ّوالمدر عمل أولياء األمورعندما ي
 ل اجتماع أولياءّل في المدرسة. ويشكأداء األطفا ن ّواحد، يتحس

 سين الوقت المثالي إلطالق الشراكة بينهما. ّاألمور والمدر

 زة وثنائية.ّسين الرسمي إلجراء محادثة مرك ّأولياء األمور والمدر تماعجاستخدم ا
 م الذي يحرزه طفلك. ّم بحسب مستوى الصف والتقد ّ• اطرح أسئلة عن أهداف التعل

 • ناقش أي درجات اختبار معيارية تلقيتها:

 س في أداء طفلك؟ ّ» هل تتسق مع نقاط الضعف والقوة التي يراها المدر

 س لتقديم اإلرشادات لطفلك؟ ّ» كيف سيستخدمها المدر

 » ما الذي يمكنك فعله لمساعدة طفلك على النجاح؟

ن من بذل أقصى جهوده.ّس أكثر عن طفلك ليتمك ّ• أخبر المدر
 • إذا كان طفلك يعاني من بعض الصعوبات في الصف (سواء أكانت أكاديمية أو سلوكية)، ناقش األمر 

 إلى خطة عمل. ًال معا ّاء وتوص ّس بشكل بن ّمع المدر

 طرحها حول االجتماعات التي يتكرر بعض األسئلة
دة التي يجب أن أطرحها خالل االجتماع؟ ّس. ما هي بعض األسئلة المحد

 قد تساعدك األسئلة التي تطرحها خالل االجتماع على التعبير عن آمالك وشواغلك بشأن تلميذك. من األفضل ج. 

 في حال نفد الوقت. يرد في ما يلي بعض األمثلة عن األسئلة التي ًها أوال ّإعداد قائمة باألسئلة وطرح أهم
 يمكنك استخدامها.

 م الذي يحرزه طفلي؟ هل من خالل االختبارات؟ أو من خالل محافظ أعماله؟ أو من خالل ّ• كيف تقيس التقد

 المشاركة في الصف؟ أو من خالل المشاريع؟

 ها أقل؟ ّها تلميذي أكثر من أي مادة أخرى؟ وأي مادة يحب ّ• أي مادة يحب

 • ما الذي يمكنني فعله ألساعد طفلي في المواد التي يجدها صعبة؟

 • هل يبذل طفلي أقصى جهوده؟

• هل يشارك طفلي في المناقشات واألنشطة التي تحدث في الصف؟
 • هل ينضم طفلي إلى صفوف أو مجموعات مختلفة لمواد مختلفة؟ ما هي هذه 

 المواد؟ كيف يتم تحديد المجموعات؟

 فق طفلي مع اآلخرين؟ ّ• إلى أي مدى يت

 ف طفلي؟ على سبيل المثال، هل ّ• هل الحظت أي تغييرات في طريقة تصر

 الحظت تحديق أو إرهاق أو تقلب مزاج قد يدل على مشاكل بدنية أو مشاكل أخرى؟

 مها؟ ّما هي أنواع االختبارات التي تقد •

 م الذي يحرزه طفلي؟ ّنه االختبارات بشأن التقد ّما الذي تبي

 كيف يتعامل طفلي مع االختبارات؟



  

 سين؟ ّالجتماعات أولياء األمور والمدر ًس.ماذا يحدث إذا لم تحدد المدرسة موعدا

 عقد اجتماعات بين أولياء األمور ًجدا ّسواء كان طفلك في المدرسة االبتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، من المهمج.
 سين. إذا كانت المدرسة التي يذهب إليها طفلك ال تعقد اجتماعات منتظمة، يمكنك طلب ذلك. لتحديد ّوالمدر

 سة أو أرسل له/لها رسالة سريعة عبر البريد اإللكتروني وأعلمه/أعلمها بأنك تريد ّس/المدر ّموعد، اتصل بالمدر

 مقابلته/مقابلتها.

 س بأن طفلي يواجه مشكلة في المدرسة أو إذا كان هناك أمر يشغل بالي؟ ّس.ماذا أفعل إذا أخبرني المدر

 لمناقشة أي صعوبات (سواء كانت أكاديمية أو سلوكية) قد ًجيدا ًسين وقتا ّعد اجتماعات أولياء األمور والمدر ُتج.
 يواجهها الطفل في المدرسة. إذا تفاقمت المشاكل، من المستحسن أن تتجنب ردات الفعل الغاضبة أو

 االعتذارية.

 حيال أمر أخبرك به طفلك أو سمعت به، اذكر األمر الذي يشغل بالك من دون إلقاء اللوم واطلب من ًإذا كنت قلقا
 س أي مشكلة، اطلب منه إعطاء أمثلة. اسأل عما يتم فعله لحل المشكلة وما ّس توضيح ذلك. إذا ذكر المدر ّالمدر

 هي االستراتيجيات التي تبدو مفيدة للمدرسة.

 س على وضع ّإذا كان طفلك بحاجة إلى مساعدة لحل أي مشكلة سلوكية أو أكاديمية، يجب أن تتفق مع المدر

م ّلمساعدة طفلك في تحسين أدائه. صمم طريقة لتتحقق من خاللها من التقد ًخطط محددة ستعمالن عليها معا
 الذي يحرزه طفلك في المدرسة وفي المنزل عن طريق المكالمات الهاتفية، أو المالحظات، أو االجتماعات 

 اإلضافية.

 الحوار. تمراريةحافظ على اس
 : ًسين، خذ وقتك في بناء العالقة وتعزيزها من خالل، مثال ّمن اجتماع أولياء األمور والمدر ً• بدءا

 س بشكل جيد. ّسين، الثناء على أمر يقوم به المدر ّ» عند االجتماع بالمدر

 » بعد االجتماع أو اللقاءات األخرى، إرسال رسالة شكر سريعة.

 س يعرف أفضل طريقة للتواصل معك. ّد من أن المدرّ• تأك

 س التواصل من خاللها مع أولياء األمور (البريد اإللكتروني، الرسالة النصية، ّل المدر ّ• اعرف الطريقة التي يفض

 البريد الصوتي).
س على مدار العام الدراسي. ّعلى تواصل مع المدر َ• ابق

 بصورة منتظمة، سيرى أن ًسين يعملون معا ّالطفل أن والديه والمدر يعلم عندما 

 الموجودون في ادهود، وأن األفرم والمجااللتزا ب ّأولوية عليا، ويتطل لعلمل

 .توقعات نفسهاتشاركون الفي المدرسة يالمنزل و




