10 Điều Quan Trọng Nhất Phải Cứu Xét
Khi Nói với Phụ Huynh Về Việc Đi Học

1.

Giải quyết vấn đề vắng mặt vì quan tâm, thay vì phải tuân hành luật pháp
√

2.

Đề cập đến những lần vắng mặt theo tháng, thay vì năm.
√

3.

Nói về việc "đi học" là xác nhận điều mà các phụ huynh tin rằng họ đang làm; còn nói về "vắng mặt" thì tập trung sự chú ý của họ vào điều họ

không làm

Miêu tả làm sao trường tiểu học xây dựng nền tảng cho sự thành công trong tương lai
√

7.

Tránh ám chỉ rằng phụ huynh nên cho con cái đến trường dù chúng đang bị bệnh

Sắp đặt cuộc thảo luận xoay quanh "những lần vắng mặt" thay vì "đi học"
√

6.

Tránh những thống kê phức tạp, ngôn từ phóng đại, hoặc ẩn dụ

Hãy thực tế về điều mà quý vị yêu cầu các phụ huynh làm
√

5.

Nêu ra rằng chỉ "2 ngày vắng mặt trong một tháng" đã có hậu quả, thay vì "18 ngày vắng mặt trong một năm"

Dùng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu
√

4.

Giúp các phụ huynh cảm thấy họ được hỗ trợ, hơn là bị mặc cảm và rắc rối

Giúp các phụ huynh hiểu rằng việc học có tính cách nối tiếp—mỗi lần vắng mặt là mất một cơ hội để học

một điều nào đó mà con em họ sẽ cần để hiểu những bài học khó hơn sau này

Cho các phụ huynh những lý do cụ thể tại sao vắng mặt có ảnh hưởng, thay vì những câu nói mơ hồ
√

Hãy nói những điều như...

“Quí vị không thể nào bù lại quá nhiều lần vắng mặt bằng bài làm ở nhà hoặc bài vở để đem về nhà”

“Quá nhiều lần vắng mặt sẽ khiến chúng thụt lùi về các môn đọc, viết và toán”

8.

“Quá nhiều lần vắng mặt lúc này có thể thật sự khiến chúng khó tốt nghiệp bậc trung học”

Nối kết các phụ huynh với học trình trong lớp để giúp họ hiểu những điều mà con em họ có thể
đang thiếu sót
√

Hãy nói những điều như...

“Chúng tôi đang học để nhận diện tử số và mẫu số trong tuần này. Xin quý vị nhớ bảo đảm con em quý

vị sẽ không vắng mặt ở trường vì sự hiểu biết của em về bài học này sẽ giúp em được chuẩn bị sẵn

9.

sàng hơn cho bài học vào tuần tới về cách cộng phân số với mẫu số chung”

Khuyến khích các phụ huynh làm mọi việc họ có thể làm để bảo đảm con em họ không vắng mặt ở trường
√

10.

Hỏi lý do tại sao con em họ vắng mặt và nối kết chúng với những nguồn giúp đỡ thích hợp (chẳng hạn như những vấn

đề về chuyên chở, giữ trẻ, v.v.)

Dùng lời nhắn để liên lạc với phụ huynh về những lần vắng mặt, như một phần trong mối liên lạc liên tục và
thường xuyên giữa trường học và phụ huynh.
√

Đại đa số phụ huynh bảo rằng họ tin cậy các giáo viên nhiều nhất khi nói về vấn đề vắng mặt. Vì nhiều phụ huynh dựa vào lời
nhắn nhiều hơn bất cứ một hình thức truyền thông nào khác (gồm cả điện thoại và email), nên cách này có thể được sử dụng

để xây dựng mối liên lạc đáng tin cậy và thường xuyên giữa phụ huynh và trường học. Nếu quý vị cân nhắc giải pháp này, hãy
lưu ý đến những gợi ý này về việc gửi lời nhắn cho các phụ huynh.

