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รายการตรวจและค�ำแนะน�ำในการช่ วยเตรี ยมตัวบุตรของท่ าน
สิง่ ส�ำคัญที่สดุ ที่ทา่ นจะช่วยบุตรของท่านได้ คือการเตรี ยมตัวให้ พร้ อม
ข้ างใต้ นี ้คือรายการสิง่ ที่ทา่ นสามารถท�ำได้ ในการเตรี ยมตัว
หาข้ อมูลรายละเอียด
☐ พูดคุยกับครู ที่โรงเรี ยนประถมศึกษาของบุตรของท่านเพื่อหา
ข้ อมูลว่าทางโรงเรี ยนช่วยนักเรี ยนในชันปี
้ 6 ให้ เข้ าสูโ่ รงเรี ยน
มัธยมศึกษาอย่างไรบ้ าง
☐ เข้ าฟั งการให้ ข้อมูลแก่ผ้ ป
ู กครองที่จดั ขึ ้นที่โรงเรี ยนของบุตรของ

ท่าน (ทังระดั
้ บประถมและมัธยม) นี่เป็ นโอกาสดีในการที่จะได้
ทราบว่าก�ำลังมีอะไรเกิดขึ ้นบ้ าง ถามค�ำถามและพบปะกับผู้ปก
ครองอื่นๆ

☐ เข้ าไปที่เว็บไซท์ของโรงเรี ยนมัธยมของบุตรของท่าน ดูวา่ ที่

โรงเรี ยนมีอะไรเกิดขึ ้นบ้ างและอ่านจดหมายข่าวฉบับล่าสุดของ
ทางโรงเรี ยนบางอัน

☐ อย่าลืมอ่านจดหมายข่าวของโรงเรี ยนของบุตรของท่านเนื่องจาก

มักจะมีข้อมูลและข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยน
มัธยม

☐ สืบหาว่าโรงเรี ยนมัธยมของบุตรของท่านจะจัดให้ มีวนั ปฐมนิเทศ

เมื่อใด และท�ำให้ แน่ใจว่าบุตรของท่านเข้ าร่วมในวันนัน้ ถ้ าบุตร
ไม่สามารถไปเข้ าร่วมได้ ท่านต้ องติดต่อไปที่โรงเรี ยนเพื่อขอให้
ทางโรงเรี ยนนัดวันพาท่านและบุตรของท่านชมโรงเรี ยนพร้ อมกัน

☐ ในวันปฐมนิเทศของโรงเรี ยนมัธยม บุตรของท่านควรจะได้ รับ

แจกหนังสือคูม่ ือ โปรดอ่านหนังสือคูม่ ือนี ้ร่วมกันกับบุตรของ
ท่าน และท่านกับบุตรของท่านจะต้ องคุ้นเคยกับกระบวนการ
และนโยบายต่างๆของโรงเรี ยน – เช่นเวลาเข้ าเรี ยนและเลิกเรี ยน
การบ้ าน และเครื่ องแบบนักเรี ยน เป็ นต้ น

☐ สืบหาว่าโรงเรี ยนของบุตรของท่านก�ำลังท�ำอะไรบ้ างที่ชว่ ยให้ การ

เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมของนักเรี ยนเป็ นไปอย่างราบรื่ นมาก
ที่สดุ เท่าที่จะเป็ นได้ และท�ำให้ แน่ใจว่าบุตรของท่านได้ เข้ าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น โรงเรี ยนของท่านอาจจัดให้ มี
กิจกรรมวันปฐมนิเทศและการเข้ าค่าย

☐ แจ้ งให้ ทางโรงเรี ยนมัธยมของบุตรของท่านทราบในกรณีที่บตุ ร

ของท่านมีอาการทางแพทย์ ความต้ องการพิเศษใดๆ หรื อท่าน
มีความกังวลในเรื่ องใดๆ โปรดแจ้ งเรื่ องเหล่านี ้ให้ เจ้ าหน้ าที่ที่
เกี่ยวข้ องทราบ เช่น ผู้ประสานงานของชันปี
้ ผู้จดั การฝ่ ายบริ การ
นักเรี ยน หรื อพยาบาลของโรงเรี ยน เป็ นต้ น

การเตรี ยมตัวเข้ าสู่ปีการศึกษาใหม่
☐ ตรวจให้ แน่ใจว่าบุตรของท่านมีเครื่ องแบบนักเรี ยน หนังสือ
อุปกรณ์เครื่ องเขียน และสิง่ ของอื่นๆ ล่วงหน้ าก่อนที่โรงเรี ยนเปิ ด
☐ จัดเตรี ยมแผนการเดินทางให้ เรี ยบร้ อย ตรวจให้ แน่ใจว่าบุตรของ

ท่านทราบกิจวัตรประจ�ำวันและเวลาที่จะต้ องออกจากบ้ าน ถ้ าใช้
พาหนะเดินทางสาธารณะ ควรลองซ้ อมการเดินทางสักครัง้ เพื่อ
บุตรของท่านจะได้ ร้ ูสกึ อุน่ ใจ ถ้ าท่านไปรับเขาหลังเลิกเรี ยน เขา
ควรทราบว่าเขาจะต้ องมาพบท่านที่ใด

☐ วางแผนส�ำหรับวันแรก – เช่นให้ บตุ รของท่านได้ พบกับเพื่อน และ

ตรวจให้ แน่ใจว่าพวกเขาทราบว่าจะต้ องไปที่ใดเมื่อโรงเรี ยนเปิ ด

☐ ติดส�ำเนาตารางเวลาเรี ยนของบุตรของท่านไว้ ในที่ที่เห็นได้ ชดั –

เช่นที่ต้ เู ย็น

☐ วางแผนที่ของโรงเรี ยนและตารางเวลาเรี ยนของบุตรไว้ ในที่ที่

หยิบจับได้ งา่ ยในแต่ละวัน
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☐ จัดเรื่ องต่างๆ ในบ้ านให้ เป็ นระเบียบ– สนับสนุนให้ บตุ รของท่าน

ใช้ สมุดบันทึก ก�ำหนดเวลาประจ�ำในการท�ำการบ้ าน จัดให้ มีการ
ท�ำการบ้ านระหว่างการท�ำกิจกรรมอื่นๆ และการจัดให้ มีที่เงียบๆ
ส�ำหรับท�ำการบ้ าน

☐ วางแผนการสื่อสารระหว่างบ้ าน/โรงเรี ยน เช่นการส่งบันทึก

ติดต่อไปมา

☐ วางแผนแต่ละสัปดาห์เพื่อที่บตุ รของท่านจะได้ ทราบว่าจะต้ องน�ำ

อุปกรณ์ใดและหนังสือเล่มใดไปโรงเรี ยนแต่ละวัน

☐ ในวันแรกของการไปโรงเรี ยน ตรวจให้ แน่ใจว่าบุตรของท่านได้

เตรี ยมตัวพร้ อมส�ำหรับการไปโรงเรี ยนในวันนัน้ ซึง่ รวมถึง

• การได้ พกั ผ่อนอย่างเต็มที่ – การนอนหลับสนิทเป็ นสิง่ ส�ำคัญ
• รับประทานอาหารเช้ าที่ดี
• สวมเครื่ องแบบของโรงเรี ยน (หลายโรงเรี ยนห้ ามการสวมใส่

เครื่ องประดับ)

• มาถึงโรงเรี ยนก่อนเวลาพอสมควร
• ทราบว่าจะไปพบเพื่อนๆ ตรงจุดใดภายในอาณาบริ เวณ

โรงเรี ยน

• ทราบว่าจะต้ องชุมนุมอยูต่ รงจุดไหนในวันแรก
• เอาแฟ้มติดตัวไปด้ วยโดยจัดแบ่งเป็ นช่องๆ กระดาษจดบันทึก

และกระเป๋ าใส่ดนิ สอ

• น�ำอาหารที่ถกู สุขภาพติดตัวไปด้ วยส�ำหรับตอนหยุดพักช่วง

เช้ าและช่วงกลางวัน

• ติดชื่อบนสิง่ ของทุกชิ ้นอย่างชัดเจน
• ก�ำหนดเวลาและสถานที่ที่จะไปรับ รวมทังมี
้ แผนส�ำรองใน

กรณีที่มีเหตุไม่คาดฝั นเกิดขึ ้น

พูดคุยกับบุตรของท่ าน
ก่อนที่เขาจะเริ่ มเข้ าโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
☐ ถามค�ำถามเช่น ‘ลูกคิดว่าโรงเรี ยนมัธยมจะเป็ นอย่างไร?’ และ‘สิง่

ใดบ้ างที่ลกู ตังตารอคอย?’
้

☐ รับฟั งความกังวลของบุตร แล้ วช่วยเขาแก้ ใขก่อนที่ความกังวล

เหล่านี ้จะเกิดขึ ้น ถามเขาว่าเขาคิดจะลองท�ำอะไรก่อนอื่น? เขา
จะท�ำอย่างไรถ้ าเกิดหลงทางหรื อเข้ าเรี ยนสาย?

☐ พูดคุยเรื่ องการพบปะคนใหม่ๆ การสร้ างเพื่อนใหม่และการ

ท�ำความรู้จกั กับครู

☐ พูดคุยเรื่ องเกี่ยวกับการข่มเหงรังแกและความกดดันจากเพื่อน

ตรวจให้ แน่ใจว่าบุตรของท่านทราบว่าจะเข้ าพบผู้ประสานงาน
ของชันปี
้ หรื อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ การนักเรี ยนได้ ที่ใดในกรณีที่เขา
ต้ องการความช่วยเหลือหรื อค�ำแนะน�ำ

☐ พูดคุยเกี่ยวกับกิจวัตรประจ�ำวันและตารางเรี ยน และมัน่ ใจว่า

บุตรของท่านคุ้นเคยกับแผนที่ของโรงเรี ยน

☐ ช่วยให้ บตุ รของท่านเข้ าใจว่าการปรับตัวเข้ าสูส่ ภาพแวดล้ อมใหม่

เป็ นสิง่ ที่ต้องใช้ เวลา

☐ พร้ อมที่จะรับฟั งและให้ เวลากับบุตรเมื่อเขามีค�ำถามหรื อต้ องการ

พูดคุยเกี่ยวกับโรงเรี ยน

ในช่ วงอาทิตย์ แรกๆของการไปโรงเรี ยน
☐ ถามเขาว่าวันนี ้ที่โรงเรี ยนเป็ นอย่างไรบ้ าง และถามเขาว่า
โรงเรี ยนมัธยมเป็ นอย่างไรบ้ าง – สภาพแวดล้ อม ครู วิชาเรี ยน
ใหม่ๆ และเพื่อนใหม่ๆ
☐ พูดคุยกับบุตรของท่านในแง่ดีเกี่ยวกับโรงเรี ยน และมุง่ ไปที่ความ

ส�ำเร็จของเขา

☐ เสริ มก�ำลังยุทธวิธีตา่ งๆ เช่น การคิดในแง่บวก การสูดลมหายใจ

เข้ าลึกๆ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอในตอนกลางคืน
และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

☐ รับฟั ง – เปิ ดโอกาสให้ บตุ รของท่านได้ พดู คุย
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