
 منك، وأرسل رسالة تسأله فيها عمّا يحمله العام الدراسي لطلفك وكيف يمكنك المشاركة فيه.
 مع معلم طفلك عبر أداة TalkingPoints حتى تمكّنه من التعرف على توقعاتك ولتعرف ما يتوقعه

ابدأ محادثتك
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 واعمل معه على المواءمة بين هذه التوقعات حتى تشكلا فريقًا يصبو إلى تحقيق هدفٍ مشترك، ألا وهو تقديم الأفضل لطفلك.
اتك، واطلب من المعلم مشاركتك ما لديه من توقعات،  سيكون لدى المعلم خططٌ وتوقعاتٌ لطفلك. ولذلك، تأكد من تجهيز توقّع

قد تكون لديك توقعات محددة لنوع التجربة الأكاديمية والاجتماعية الي ترغب في أن يخوضها طفلك هذا العام، كما

حدّد التوقعات

 الفصل وأنشطته، وتذكّر مشاركة أي شيء قد يساعده على التعرّف على احتياجات طفلك الخاصة.
 نفسك وعائلتك، دع المعلم يعرف أفضل طريقة للتواصل معك، وكيف يمكنك تقديم الدعم لفعاليات

رّف فيها عن أرسل رسالة باستخدام أداة TalkingPoints إلى معلم طفلك تُع
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 فكلما شعرت أنت ومعلم طفلك بالارتياح أكثر تجاه بعضكما، ستتمكنان من العمل معًا على نحوٍ أفضل لمساعدة طفلك في النجاح.
 هذا الأمر يساعد في مشاركة احتياجات العائلة أو أولوياتها التي قد تفيدُ المعلمَ، مثل الغياب المخطط له مسبقًا على سبيل المثال.

 الذي يميزه عن الآخرين، ولذلك، عليك مساعدة معلم طفلك في التعرف عليك بمشاركتك لاحتياجات طفلك الخاصة معه، كما أن
كل عائلة لها وضعها الخاص، تمامًا كما أن لكل طفلٍ وضعه

اجعل الأمر شخصيًا

 مع المعلمين والحفاظ عليها طوال العام الدراسي.
 المقترحة التي يمكنك اتباعها لإنشاء هذه العلاقات
 ولذلك، جمعت أداة TalkingPoints قائمةً بالخطوات

 طفلك على فهم التوقعات والثقة والاحترام والتعاون.
تُبنى الروابط القوية بينك وبين معلم

TalkingPoints مع المعلمين باستخدام أداة 
نصائح لبناء علاقات قوية



 المعلمين، فباستخدام أداة TalkingPoints الرائعة يمكنك التواصل مع معلم طفلك من أجل كل ذلك.
لا تترد في طلب توضيح الأمور والتعبير عن قلقك ومشاركة أفكارك مع
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 يرى طلابه ناجحين، وكذلك الآباء، يريدون أن ينجح أطفالهم. ينبغي أن تكون هذه الحقائق أساسَ كل علاقة تؤسسها مع معلم طفلك.

يريدُ كل معلمٍ أن

.  بعض العقبات، فذكّر نفسك بهذه النوايا المشتركة، أبقها في ذهنك عندما يراسلك المعلمون ويخبرونك بالأمور غير السارّة
وإذا ما واجهتكم

ثِق بالنوايا

 وقدّم تعليقاتك وتعقيباتك على الأمور، فعليك أن تكون عضوًا فعالًا في رحلة طفلك التعليمية.
 أداة TalkingPoints لإرسال رسائل مباشرة إلى معلم طفلك، اطرح عليه الأسئلة، وأجب عن أسئلته،

استخدم
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ل يكون باتجاهين! ولذلك، عليك تولّي أمرَ تعليم طفلك بالحفاظ على التواصل مع المعلمين.  التواصل فيما بينهم، إلا أن التواصل الفعّا
ينتظر العديد من الآباء السماع من المعلمين بدلًا من أن يبادروا هم بالتواصل معهم ويحافظوا على هذا

حافظ على التواصل مع المعلم

، ألا وهو نجاح طفلك ونموه. ، أنت عضوٌ في فريق يصبو نحو هدف موحّد  المعلم من إجابتك عنه. وتذكّر
 تطلب فيها المساعدة بخصوص الواجب المنزلي لطفلك أو سلوكه أو تنميته، أو أي أمر آخر قد يتمكن

TalkingPoints أرسل رسالة باستخدام أداة
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نى على التواصل المنفتح والمفيد.  عندما يتعلق الأمر بتعليم طفلك، أيًا كان ذلك الأمر، فالعلاقة الإيجابية بين المعلم وولي الأمر تُب
 الأمور في بعض الأحيان، وقد تحتاج إلى المساعدة في هذه الأحيان، وهذا هو سبب وجود المعلمين! ولذلك، لا تتردد بطلب المساعدة

قد لا تكون لديك إجابات عن بعض

اطلب المساعدة

بناء علاقات قوية مع العائلات


