CÁC GỢI Ý KHI
CHUYỂN SANG TRƯỜNG HỌC
THÔNG THƯỜNG
Tới tham quan
ngôi trường mới
để bảo đảm con em
quen thuộc với trường.
Tập dượt đường đi đến
trường và lối về.

Hỏi xem nhà trường có Trợ
lý Giáo dục Đa văn hóa
(MEA) biết nói ngôn ngữ
của quý vị hay không.

Lấy bản thời khóa
biểu để biết con em
có những tiết học
nào. Thông báo cho
nhà trường biết nếu con
em sẽ nghỉ học hoặc đi
học trễ/muộn.

Nếu dự định đón con em
sau giờ học, quý vị hãy
thống nhất về giờ giấc và
địa điểm. Một số trường
có dịch vụ chăm sóc sau
giờ học nếu quý vị cần
sử dụng dịch vụ này.
Liên lạc với trường
học của con em để
được sử dụng dịch vụ
thông dịch viên nếu
cần. Dịch vụ này dành
cho một số công việc nhất
định.
Cho nhà trường biết nếu con
em có bất kỳ vấn đề sức
khỏe hoặc nhu cầu đặc
biệt. Hãy nói chuyện với
nhà trường nếu quý vị
cảm thấy lo ngại về
bất kỳ điều gì.

Mua sách vở và văn phòng
phẩm cần thiết – hỏi nhà
trường để có danh sách
và cách thức đặt mua.

Ghi tên con em trên
tất cả đồ đạc, chẳng
hạn như quần áo và vật
dụng của con em.

Chuẩn bị thức ăn có lợi
cho sức khỏe cho con em
đem theo đến trường.
Hỏi xem nhà trường có
căng-tin hay không.

Khuyến khích con
em tham gia các câu
lạc bộ bài tập về nhà
làm hoặc các sinh hoạt
bên ngoài trường học.

Đến dự các buổi
phổ biến thông tin
và khuyến khích con
em tham gia các hoạt
động giới thiệu nhà
trường.

Cho nhà trường chi tiết điện
thoại của quý vị để họ có
thể liên lạc với quý vị nếu
cần. Quý vị cũng nên
biết số điện thoại của
trường.

Trước khi tựu
trường, quý vị hãy
mua đồng phục cho
con em. Một số trường
cũng có bán đồng phục
cũ.

Nhà trường có thể
yêu cầu học sinh
phải có máy tính
xách tay hoặc iPad.
Hỏi nhà trường xem
con em sẽ cần loại nào.

Nếu cần được giúp đỡ về
tài chính, quý vị hãy liên
lạc với trường học của
con em để được giúp
đỡ về tài chính để
trang trải chi phí con
em đi học.
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