
 

 
 

 

 

     

 

 

VIETNAMESE
 

Mách Bảo về Truyền Đạt từ Trường đến Nhà 

Trong mối hợp tác gia đình/nhà trường, mọi người đều có thông tin quan trọng để đóng góp.  
Các phụ huynh biết nguồn sử, sở thích của học sinh, và những gì thành đạt hay thất bại trong 
quá khứ. Giáo viên là một nhà giáo dục chuyên nghiệp, người hiểu biết những phương sách, 
chánh sách và thủ tục của nhà trường và hiệu năng học sinh học tập trong khung cảnh nhà 
trường. Các học sinh sẽ dễ tìm thấy thành công về mặt học tập và xã hội khi các gia đình và 
nhà giáo dục làm việc như là cộng sự viên qua mối quan hệ hợp tác và cộng tác. Sau đây là 
những mách báo để hỗ trợ sự truyền đạt hữu hiệu giữa nhà trường và gia đình: 

Truyền đạt sớm trong năm học. 
Truyền đạt sớm giúp các giáo viên, phụ huynh và học sinh gầy dựng những mối quan hệ tích 
cực.  Các phụ huynh, xin truyền đạt hy vọng của quý vị cho con em, các ưu điểm và sở thích 
đặc biệt, và bất cứ sự hiểu biết nào quý vị có thể có về cách thức các em học tập tốt nhất. Các 
toán của trường, hãy truyền đạt rõ ràng các thủ tục và kỳ vọng của trường và lớp học. 

Luôn vươn tới. 
Xin giữ các đường dây truyền đạt mở rộng và chú trọng vào học sinh. Xin truyền đạt những 
“Glows (Bừng Sáng)” và “Grows (Phát Triển)”. 

Lắng nghe. 
Khi người ta tích cực lắng nghe, mọi người đều cảm thấy được coi trọng và nghe thấy, và 
thông tin quan trọng có thể chia sẻ. Cuộc đối thoại hai-chiều nầy mở đường cho sự cộng tác 
thành công giữa nhà trường-gia đình. Việc tôn trọng những quan niệm khác mình không có 
nghĩa là đồng ý; chủ đích là để đạt được sự đồng thuận và tiến chuyển vì lợi ích của học sinh. 

Thực hành những lề thói truyền đạt tốt. 
Những trao đổi liên lạc cần phải tiến hành: một cách lịch sự, chuyên nghiệp, ngắn gọn, và nhã 
nhặn. 

Dùng “communication sandwich (bánh sandwich truyền đạt).” 
Hãy luôn khởi đầu và kết thúc việc truyền đạt (bằng lời hay viết) một cách tích cực. Vấn đề khó 
khăn hay trở ngại cần phải được bao bọc ở giữa. 

Ứng phó những xung đột. 
Truyền đạt sớm và thường xuyên giúp giảm bớt những xung đột, dù khi xung đột xảy ra, hãy 
ứng phó vấn đề lập tức.  Các nhân viên điều hành trường và phụ huynh có thể liên hệ với nhau 
để cộng tác về những phương sách hay hành động hiệu quả cần thực hiện để giải quyết xung 
đột và tiến chuyển về phía trước. 

Theo-sát và theo-dõi.  
Trong các cuộc đàm luận, hãy nhận định và ghi nhận người hay những người có trách nhiệm 
cho các mục hay trách vụ hành động, và đề ra một thời biểu để chia sẻ những cập nhật định kỳ 
trên mức tiến bộ công tác cho tất cả mọi bên liên đới. 
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