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CÁC CÂU HỎI THÔNG THƯỜNG DÀNH CHO PHỤ HUYNH
Tiến trình chuyển tiếp là gì?
Tiến trình chuyển tiếp là thời điểm biến đổi trong
việc học hành của con em khi các em chuyển từ
tiểu học lên trung học. Nhân viên tại cả trường
tiểu học lẫn trung học đều rất muốn tạo điều kiện
cho tiến trình chuyển tiếp sẽ thời gian thoải mái,
vui vẻ cho con quý vị, và sẽ giúp các em chuẩn
bị cũng như làm quen với nhà trường và sinh
hoạt thông lệ mới.

Liệu con tôi có được đến xem trường trung
học mới trước khi bắt đầu đi học không?
Hầu hết các trường đều tạo cơ hội cho học sinh
đến tham quan trường vào Học kỳ 4. Những lần
tham quan này thường có người hướng dẫn và
học sinh có thể học thử một số tiết - như khoa
học và kịch nghệ. Những cơ hội này giúp các em
làm quen với trường trung học và cảm thấy thoải
mái hơn về việc bắt đầu đi học vào năm sau.

Tại nhiều trường trung học, học sinh lớn tuổi
hơn sẽ giữ vai trò đồng bạn dìu dắt để giúp học
sinh mới ổn định sinh hoạt. Các học sinh này có
thể giữ nhiệm vụ như người hướng dẫn để chỉ
dẫn, trấn an và giải đáp thắc mắc của học sinh
mới. Hỏi xem trường của con có đồng bạn dìu
dắt hay không.

Nếu con quý vị không thể đến dự ngày giới thiệu
trường sở, liên lạc với nhà trường và quý vị có
thể sắp xếp để quý vị và con cùng nhau đi tham
quan trường.
Trường trung học khác với trường tiểu học, vì
học sinh thường phải chuyển từ phòng học này
sang phòng học khác tùy theo môn học và mỗi
ngày sẽ học với một vài giáo viên khác nhau.
Hãy đọc thông tin nhà trường gởi chẳng hạn
như cẩm nang và thảo luận với con của quý vị.
Nếu muốn thêm thông tin, xin quý vị liên lạc với
nhà trường.
Kích thước trường trung học và cách bố trí có thể
dễ gây lầm lẫn và bản đồ nhà trường rất tiện dụng
vào những ngày đầu. Con quý vị sẽ thích nghi dễ
dàng hơn với những sinh hoạt thông lệ mới nếu
cháu biết sẽ phải những gì, vì thế, quý vị nên nói
với con về những điểm khác biệt về giờ ra chơi,
nội quy và những kỳ vọng của nhà trường.
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Tôi có thể đến xem trường trung học của con
tôi không?
Quý vị có thể muốn đích thân đến xem trường
để tìm hiểu cách bố trí của trường và gặp gỡ
nhân viên. Nếu quen thuộc với nhà trường, các
chương trình, giáo viên, quý vị sẽ dễ trò chuyện
ở nhà với con về ngày đi học của con hơn. Nhiều
trường có diễn đàn phụ huynh rất hữu ích và có
nhiều thông tin. Đây cũng là cơ hội tốt để quý vị
gặp các phụ huynh khác và con cái của họ. Nó có
thể là cách để quý vị nhớ lại bằng cách đến xem
trường vào tuần trước ngày tựu trường.
Tôi có thể làm gì nếu cảm thấy lo ngại về con
tôi?
Nói chuyện riêng với con và hỏi con về vấn đề
đó. Lắng nghe những gì con nói. Gọi điện thoại
cho nhà trường - càng sớm càng tốt. Sắp xếp
một cuộc họp nếu cần để thảo luận về bất kỳ
vấn đề nào với điều phối viên cấp lớp hoặc nhân
viên dịch vụ học sinh. Nếu nghi ngờ con mình
bị bắt nạt, quý vị hãy liên lạc với nhà trường và
cùng nhau giải quyết vấn đề này. Dưới đây là
một số gợi ý có thể giúp con quý vị đối phó với
tình huống này:
•	Nói tên bắt nạt đừng làm như vậy nữa hoặc
làm ngơ hành vi của tên đó và bỏ đi nơi khác.
•	Tỏ ra điều đó không làm cho mình cảm thấy
buồn bực.

Tôi có cần phải giao tiếp với nhà trường hay
không?
Luôn luôn cho trường biết thông tin giúp họ săn
sóc tốt cho con em quý vị như:
•	những việc quan trọng phải làm sẽ ảnh hưởng
đến thời gian học tập hoặc đi học
•	các chứng tật như dị ứng, ADHD, trở ngại về
học tập và các vấn đề sức khỏe tâm thần
•	bệnh tật
•	gia cảnh như cha/mẹ sống riêng (thêm bản tin
nếu cần), gia đình ly thân, phụ huynh/người
nuôi dưỡng đi xa hoặc làm việc xa
•	đổi địa chỉ hoặc số điện thoại
•	bệnh nặng hoặc tình huống ngặt nghèo trong
gia đình hoặc với bạn bè thân thiết
•	án lệnh của tòa án.
Luôn đọc bản tin của trường. Luôn biết thông
tin về những gì sắp xảy ra và, nếu cần, giúp con
chuẩn bị và trang bị. Có lẽ quý vị nên dán thời
gian biểu lên tủ lạnh. Tình nguyện giúp đỡ tại
căng-tin trường hoặc cửa hàng bán đồng phục
nếu được. Gia nhập hội phụ huynh và công
dân hay hội đồng/ủy ban quản trị nhà trường và
tham gia vào các quyết định có ảnh hưởng đến
việc giáo dục con em quý vị.

•	Vấn đề bắt nạt sẽ táo tợn hơn nếu chúng ta
giữ im lặng. Hãy nói chuyện với bạn bè, gia
đình và giáo viên. Nếu không nói gì hết, thực
ra con quý vị bảo vệ những tên bắt nạt.
•	Phản ứng quả quyết và tránh tình huống có
khán giả. Hãy nhớ vấn đề bắt nạt chủ yếu là
phản ứng và khán giả.
•	Đừng sợ bị gọi là ‘kẻ lẻo mép’. Hiểu sự khác
biệt giữa ‘mách lẻo’ và hành động quả quyết
và chủ động.
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