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ค�ำถามที่ผ้ ูปกครองถามบ่ อย
ช่ วงหัวเลีย้ วหัวต่ อคืออะไร?
ช่วงหัวเลี ้ยวหัวต่อคือช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงของการศึกษา
ของบุตรหลานของท่านเมื่อเขาย้ ายจากชันประถม
้
ศึกษามาเป็ นชัน้
มัธยมศึกษา เจ้ าหน้ าที่ทงที
ั ้ ่โรงเรี ยนประถมและโรงเรี ยนมัธยมมีความ
ประสงค์ที่จะท�ำให้ ชว่ งหัวเลี ้ยวหัวต่อนี ้ราบรื่ นและผาสุกส�ำหรับบุตร
ของท่าน และจะช่วยบุตรของท่านในการเตรี ยมตัวและการท�ำความ
คุ้น เคยกับโรงเรี ยนใหม่และกิจวัตรใหม่ๆ
ในโรงเรี ยนมัธยมหลายแห่ง นักเรี ยนที่แก่กว่าจะรับบทบาทผู้น�ำใน
การช่วยนักเรี ยนที่ออ่ นกว่าปรับตัวเข้ ากับโรงเรี ยน พวกเขาจะท�ำ
หน้ าที่เป็ นผู้ให้ ค�ำแนะน�ำต่างๆ รวมทังให้
้ ความมัน่ ใจและตอบค�ำถาม
ต่างๆ ของนักเรี ยนใหม่ ตรวจสอบดูวา่ โรงเรี ยนมัธยมของบุตรของท่าน
มีผ้ นู �ำนักเรี ยนที่มีบทบาทดังกล่าวหรื อไม่

บุตรของข้ าพเจ้ าจะได้ ไปเยี่ยมดูโรงเรี ยนมัธยมใหม่ ก่อนเริ่ม
เรี ยนหรื อไม่ ?
โรงเรี ยนมัธยมส่วนใหญ่จะจัดให้ มีวนั ปฐมนิเทศในภาคเรี ยนที่ 4
โดยปกติ ในวันเหล่านันจะมี
้ มรรคุเทศก์พาชมโรงเรี ยน และนักเรี ยน
สามารถลองเรี ยนวิชาตัวอย่าง – เช่น วิทยาศาสตร์ และการแสดง
โอกาสเหล่านี ้จะช่วยให้ บตุ รของท่านได้ ร้ ูจกั กับโรงเรี ยนมัธยม และ
ท�ำให้ เขารู้สกึ สบายใจยิ่งขึ ้นในการที่จะเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมนันๆ
้
ในปี ต่อไป
ถ้ าบุตรของท่านไม่สามารถไปเข้ าร่วมวันปฐมนิเทศได้ โปรดติดต่อ
ไปที่โรงเรี ยน โดยทางโรงเรี ยนอาจจัดพาท่านและบุตรของท่านชม
โรงเรี ยนด้ วยกัน
โรงเรี ยนมัธยมแตกต่างจากโรงเรี ยนประถมตรงที่นกั เรี ยนมักจะต้ อง
ย้ ายห้ องเรี ยนระหว่างวิชาแต่ละวิชา และมีครูหลายคนในแต่ละวัน
โปรดอ่านข้ อมูลที่ทางโรงเรี ยนส่งไปให้ เช่นหนังสือคูม่ ือ และพูดคุย
กับบุตรของท่านเกี่ยวกับหนังสือคูม่ ือนี ้ ถ้ าท่านต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม
โปรดติดต่อไปที่โรงเรี ยน
ในตอนแรกๆ ขนาดและแผนผังของโรงเรี ยนมัธยมอาจดูสบั สน แผนที่
ของโรงเรี ยนจะเป็ นประโยชน์มากในช่วงสองสามวันแรกหรื อสัปดาห์
แรกๆ บุตรของท่านจะปรับตัวให้ เข้ ากับกิจวัตรใหม่ได้ งา่ ยขึ ้นถ้ าพวก
เขาทราบว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ ้น ดังนัน้ จึงควรพูดคุยกับบุตรเกี่ยว
กับความแตกต่างในเรื่ องของระยะเวลาพัก กฏข้ อบังคับ และสิง่ ที่
โรงเรี ยนคาดหมายให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
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ข้ าพเจ้าจะไปเยี่ยมโรงเรียนมัธยมของบุตรของข้ าพเจ้าได้หรือไม่ ?
ท่านอาจอยากไปเยี่ยมโรงเรี ยนด้ วยตัวเองเพื่อจะได้ ทราบแผนผังของ
โรงเรี ยน และพบกับเจ้ าหน้ าที่ ถ้ าท่านคุ้นเคยกับโรงเรี ยน โปรแกรม
ของโรงเรี ยน และครู จะช่วยให้ การพูดคุยกับบุตรที่บ้านเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เขาได้ ท�ำในวันนันๆ
้ ง่ายขึ ้น โรงเรี ยนหลายแห่งจัดให้ มีการ
ประชุมและการพบปะเพื่อให้ ขา่ วสารแก่ผ้ ปู กครอง การประชุมดัง
กล่าวเป็ นโอกาสอันดีที่ทา่ น จะได้ พบปะกับผู้ปกครองท่านอื่นๆ และ
บุตรของพวกเขา นอกจากนี ้ การไปเยี่ยมโรงเรี ยนกับบุตรของท่านใน
สัปดาห์ก่อน โรงเรี ยนเปิ ดจะท�ำให้ ความทรงจ�ำของท่านดีขึ ้น
ข้ าพเจ้ าจะท�ำอย่ างไรถ้ าข้ าพเจ้ ามีความกังวลเกี่ยวกับบุตรของ
ข้ าพเจ้ า?
พูดคุยกับบุตรของท่านเป็ นการส่วนตัวและถามเขาว่ามีปัญหาอะไร ฟั ง
เรื่องทีเ่ ขาพูด โทรมาทีโ่ รงเรียน – ยิง่ ท�ำได้ เร็วเท่าไหร่กจ็ ะยิง่ ดีขึ ้นเท่านัน้
ถ้ าจ�ำเป็ น ขอให้ มกี ารประชุมเพือ่ หารือเรื่องต่างๆ กับผู้ประสานงาน
ของชัน้ หรือกับเจ้ าหน้ าทีค่ นหนึง่ คนใดของบริการนักเรียน อนึง่ ถ้ าท่าน
สงสัยว่าบุตรของท่านถูกข่มเหงรังแก โปรดติดต่อมาทีโ่ รงเรียน และ
ท�ำงานร่วมกันกับโรงเรียนเพือ่ แก้ ปัญหานี ้ ต่อไปนี ้คือค�ำแนะน�ำบาง
ประการทีอ่ าจช่วยให้ บตุ รของท่านรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าวได้ :
•	บอกให้ ผ้ ขู ม่ เหงรังแกหยุดการกระท�ำ หรื อเมินเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว แล้ ว
เดินหนีไป

ข้ าพเจ้ าจะต้ องติดต่ อกับเจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยนหรื อไม่ ?
ท่านต้ องแจ้ งให้ ทางโรงเรี ยนทราบเรื่ องทุกเรื่ องที่เกี่ยวกับสวัสดิการ
ของบุตรของท่าน เช่น:
•	ภารกิจส�ำคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อเวลาเรี ยนหรื อการเข้ าเรี ยน
•	อาการต่างๆ เช่น ภูมิแพ้ สมาธิสนั ้ (ADHD) ความยากล�ำบากในการเรี ยน
และปั ญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต
•	อาการเจ็บป่ วย
•	ลักษณะที่พกั อาศัย เช่น รวมกันอยูห่ ลายครอบครัว (เพิ่มหนังสือแจ้ งข่าวอีก
หนึง่ ฉบับ) บิดามารดาหย่าร้ าง บิดา/มารดา/ผู้ดแู ลเดินทางหรื อไปท�ำงานที่อื่น
•	การเปลี่ยนที่อยูห่ รื อหมายเลขโทรศัพท์
•	อาการเจ็บป่ วยใหญ่ๆ ปั ญหาส�ำคัญๆ ในครอบครัว หรื อกับเพื่อนสนิท
•	ค�ำสัง่ ศาลต่างๆ

โปรดอ่านจดหมายข่าวและข้ อมูลของโรงเรี ยนเป็ ประจ�ำ ติดตามข่าว
หรื อเหตุการณ์ที่ก�ำลังจะเกิดขึ ้นที่โรงเรี ยน และถ้ าจ�ำเป็ นช่วยบุตร
เตรี ยมตัวและจัดอุปกรณ์ให้ ครบครัน เป็ นการดีถ้าจะติดตารางไว้ ที่ต้ ู
เย็น เสนอให้ ความช่วยเหลือที่โรงอาหารของโรงเรี ยนหรื อที่ร้านขาย
เครื่ องแบบนักเรี ยน ถ้ าท�ำได้ เข้ าร่วมสมาคมผู้ปกครองและพลเมือง
หรื อสภา/คณะกรรมการโรงเรี ยนและเข้ าร่วมในการลงมติที่มีผลกระ
ทบต่อการศึกษาของบุตรของท่าน

•	แสดงให้ เห็นว่าท่านไม่ยี่หระต่อการข่มเหงรังแกนัน้
•	ผู้ที่ชอบข่มเหงรังแกมักจะได้ ใจหากผู้ถกู ข่มเหงนิ่งเงียบ แนะน�ำให้ บตุ รของท่าน
พูดกับเพื่อน กับครอบครัวและกับครู ถ้ าไม่พดู อะไรเลยก็หมายความว่าท่าน
ก�ำลังปกป้องผู้ที่ชอบข่มเหงรังแกผู้อื่น
•	โต้ ตอบเชิงรุกกลับไปและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีกลุม่ คน โปรดจ�ำไว้ วา่ การ
ข่มเหงรังแกคือการตอบสนองและกลุม่ คน
•	อย่ากลัวการถูกเรี ยกว่าเป็ น ‘คนขี ้ฟ้อง’ ต้ องให้ บตุ รทราบความแตกต่างระหว่าง
การ ‘ฟ้อง’ กับการแสดงการโต้ ตอบเชิงรุก และการเป็ นผู้ควบคุมสถานการณ์
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