Các bước dẫn tới thành công:

Giao tiếp với trường học
của con

CADRE được tài trợ bởi

Nếu quý vị có con đang nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt, quý vị càng phải quan tâm hơn nữa
tới việc giữ liên lạc với trường học và giáo viên của con mình — bao gồm việc lập kế hoạch,
xem xét và đánh giá chương trình giáo dục dành cho con. Dần dần, quý vị sẽ biết nhiều về
quy trình giáo dục đặc biệt cùng cách thức giao tiếp và thương thảo thay mặt cho con. Mặc
dù kiến thức, kỹ năng và sự tín nhiệm của quý vị sẽ đương nhiên tăng lên nhưng có một số
kỹ năng giao tiếp cụ thể có thể giúp quý vị thành công nhất trong việc phát triển và duy trì
mối quan hệ hợp tác bền chặt với trường học của con mình. Chúng tôi hy vọng rằng “Các
bước dẫn tới thành công” sau đây sẽ đặc biệt hữu ích cho những bậc phụ huynh chưa quen
thuộc với quy trình giáo dục đặc biệt.

Bắt đầu
Trước hết, quý vị cần hiểu rằng vai trò làm cha mẹ của mình rất đặc biệt. Không ai hiểu con và yêu con như quý vị. Quý vị là
chuyên gia về con của mình. Và, mặc dù quý vị có thể không có mọi câu trả lời, quý vị vẫn muốn con mình thành công ở trường
và trong cuộc sống. Tình yêu thương mãnh liệt của quý vị, trong vai trò người làm bố mẹ, có thể giúp quý vị giao tiếp một cách
thành công và đôi khi tình yêu đó còn có thể chế ngự quý vị.

Bước 1

Chú ý tới các cung bậc cảm xúc
của mình khi quý vị làm việc với
trường học của con.

Nếu quý vị nghĩ rằng sẽ có khó khăn khi gặp nhân viên của trường, trí óc
và cơ thể của quý vị sẽ chuẩn bị để bước vào cuộc chiến. Làm sao quý vị
có thể giao tiếp thành công nếu quý vị có nguy cơ bùng phát tức giận và lo
âu? Đừng để tâm trí mình đến mức ấy. Hãy giữ cho những suy nghĩ về các vấn
đề trong quá khứ (hoặc hiện tại) ở trường, những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất và
các suy nghĩ tiêu cực khác không len lỏi vào tâm trí quý vị. Tập trung một
cách tích cực vào các mục tiêu của mình và nhìn nhận rằng trường học
luôn muốn nỗ lực hết sức vì con cái của quý vị. Luôn nhủ lòng rằng quý vị
và con sẽ thành công.

Bước 3

Tích cực lắng nghe để hiểu được
quan điểm của người khác.

Nếu quý vị không hiểu được người khác đang nói gì, hãy cho người đó
biết. Hãy thẳng thắn:
“Tôi không hiểu ông/bà đang nói gì. Ông/Bà có thể giải thích theo cách khác
hoặc cho tôi một vài ví dụ không?”
“Ông/Bà có thể cho tôi xem nội dung nào đó, bằng văn bản, để tôi có thể hiểu
hoàn toàn không?”

Luôn hỏi và chờ trả lời cho đến khi quý vị hiểu hoàn toàn. Cố gắng đừng
bị dụ dỗ trả lời câu hỏi của chính mình hoặc mớm lời cho người khác.

Giải thích rõ lời nói của mình nếu
quý vị thấy người khác thể hiện sự
Bước 4
khó hiểu trên gương mặt và ngược
lại, yêu cầu người khác nói rõ.
Bước 2

Xác định thứ tự ưu tiên và Lập kế
hoạch.

Điều gì là quan trọng nhất cần đạt được cho con của quý vị? Lên danh sách
các vấn đề, các câu hỏi và các giải pháp tiềm năng. Xếp loại các nội dung
đó. Quyết định xem trong số đó có nội dung nào quý vị có thể bỏ qua và
nội dung nào phải xử lý. Lập kế hoạch về cách thức quý vị sẵn sàng trao
và nhận để đạt được mục tiêu cao hơn. Vạch ra những gì quý vị cần nói và
thực hành, nếu điều đó giúp ích cho quý vị:
“Điều quan trọng nhất đối với Jordan hiện giờ là...”

“Đây là bản sao của...Chúng ta hãy cùng xem. Bản sao thể hiện...”

Để quý vị hiểu:
“Có vẻ như ông/bà đang nói là...”
“Nếu tôi hiểu đúng, ông/bà đang nói... Có đúng vậy không?”
“Nội dung này có được viết ra ở đâu để tôi đọc không?”

“Chúng ta thực sự cần tập trung vào...”

Tham khảo một số những ghi chú này và ghi nhanh những cụm từ chính, có
thể giúp quý vị và cuộc gặp đi đúng hướng.
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Diễn giải hoặc nói lại theo cách khác để quý vị và những người khác hiểu
rõ quan điểm của nhau.
Để người khác hiểu:
“Có thể tôi đã không giải thích điều này rõ ràng, điều tôi đang muốn nói là...”

Thường thì việc làm rõ quan điểm sẽ giúp xóa bỏ nhận thức sai lầm hoặc
chỉnh sửa thông tin sai lệch, những điều có thể là yếu tố tối quan trọng để
tìm ra giải pháp thỏa đáng cho con của quý vị. Do vậy, đừng bỏ qua giá trị
của bí quyết này.
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Bước 5

Chuẩn bị trong đầu nhiều lựa
chọn và đưa ra thảo luận khi cần.

Là phụ huynh, quý vị có cơ hội tốt để trình bày những giải pháp thay thế
mà nhân viên trong trường học có thể không nghĩ tới. (Theo câu ngạn ngữ
cổ, “Đôi khi bạn chỉ thấy cây mà không thấy rừng - nghĩa là chú ý quá nhiều đến
chi tiết hoặc tham gia quá sâu nên không thấy được bức tranh toàn cảnh hơn”.):
“Chúng ta hãy cùng suy nghĩ về các khả năng và xem có thể đưa ra những vấn
đề gì. Ông/Bà nghĩ thế nào về..?”

Và nếu như quý vị đã thực hiện một số nghiên cứu, đã thu thập thông tin
hoặc đã có được các lời khuyên chính thức:



Khi quý vị giao tiếp và thương thảo, quý vị sẽ phát hiện ra những điểm
chung mà cả quý vị và nhà trường đều đồng thuận. Quý vị có thể đồng
ý về vấn đề cần giải quyết nhưng không hoàn toàn đồng ý về cách thức
giải quyết vấn đề đó. Đây là lúc rất cần nói lại theo cách khác và thảo
luận về các giải pháp theo hướng giải quyết vấn đề. Có nghĩa là, trình
bày và phân tích đầy đủ các giải pháp đã đưa ra một cách có căn cứ.
Cũng có nghĩa là, hỏi một số câu hỏi trực tiếp nhưng lịch sự như:
“Tôi vẫn thấy hơi khó hiểu.Tại sao cách này không phải là một giải pháp nhỉ?”
“Jordan cần giải pháp này. Có ai có ý tưởng gì về cách thức thực hiện giải
pháp này không?”

“Đây là lời khuyên từ..., giải pháp này đã chứng tỏ thành công với các học sinh
khác. Chúng ta nên suy nghĩ nghiêm túc về giải pháp này cho Janey”.
“Chúng ta hãy thử biện pháp này trong 8 tuần và xem kết quả”.

Cũng cần nhớ đảm bảo rằng con quý vị luôn được chú trọng và được đáp
ứng nhu cầu. Đôi khi, những lời nói như sau có thể giúp mọi người chú
trọng sâu hơn:
“Tôi và bố Jordan chưa thấy được dạng tiến triển mà Jordan cần phải thực hiện.
Chúng ta có thể cân nhắc cho cháu các lựa chọn nào khác?”

Bước 6

Ngoài ra, những lời nói công nhận mong muốn và khó khăn của nhà
trường khi phải đáp ứng nhu cầu của mọi đứa trẻ trong khi vẫn chú
trọng thêm vào con của quý vị, có thể khiến nhà trường sẵn lòng nỗ lực
hơn nữa và suy nghĩ sáng tạo hơn về các cách “đồng ý” với và vì con của
quý vị:
“Tôi rất cảm kích về trách nhiệm lớn lao và hiểu những yêu cầu mà trường ta
phải đáp ứng. Tôi hiểu rằng không bao giờ là đủ tiền của hay đủ giáo viên để
đáp ứng nhu cầu của mọi đứa trẻ theo cách mà chúng muốn.Thực sự là tôi
rất hiểu. Nhà trường chịu trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của nhiều trẻ. Còn
nhiệm vụ số một của tôi là quan tâm tới việc nhu cầu của con mình được đáp
ứng. Công việc của cả tôi và nhà trường đều chẳng dễ dàng gì”.

Quý vị cũng chỉ là những người
bình thường.

Nếu ai đó đặc biệt giúp đỡ mình, hãy trân trọng những nỗ lực của họ. Đôi
khi, đặc biệt là khi có điều bực mình nảy sinh, hãy trân trọng những điều
tốt đẹp, trân trọng công sức của mọi người, làm dịu đi không khí căng
thẳng và giúp mọi người cảm thấy tích cực hơn và tiến nhanh tới đích!
Nếu tình cờ quý vị mắc sai lầm hoặc có hành vi xúc phạm, hãy nói lời xin
lỗi. Nói lời xin lỗi là cách để nói rằng quý vị cũng chỉ là những người bình
thường và giúp làm cho quy trình chính thức trở nên có tình người hơn và
gửi đến một thông điệp rằng quý vị có thể tha thứ cho lỗi lầm của người
khác. Các từ “Xin/vui lòng và cảm ơn” cũng giúp ích rất nhiều để làm
cho những cuộc trao đổi diễn ra một cách văn minh và không có gì ngạc
nhiên, sẽ khiến cho mọi người nói câu “đồng ý”.

Cuối cùng, hãy tìm kiếm sự “đồng ý”.

“Tôi biết rằng có cách để chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp, nhờ vậy Janey
sẽ nhận được những dịch vụ mà cháu cần. Chúng ta sẽ tiến hành điều này
bằng cách nào?”



Trao đổi trong cuộc trò chuyện.

Như vậy, nói tóm lại, khi nói chuyện với nhân viên và quản lý viên tại
trường của con, quý vị sẽ có khả năng thành công nếu quý vị có thể:
• Giữ bình tĩnh.
• Chú trọng vào những nội dung tích cực.
• Rõ ràng về mục tiêu.
• Lắng nghe. Đặt câu hỏi. Làm rõ ý.
• Luôn chú trọng vào việc đáp ứng nhu cầu của con mình.
• Trình bày các giải pháp theo hướng hợp tác, ví dụ: nói
“chúng ta có thể” thay vì “nhà trường nên”. Nói, “vâng, và...”
thay vì “vâng, nhưng...”
• Tìm kiếm sự “đồng ý”.
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Ge t in t o u c h .
Giúp phụ huynh và các
nhà giáo dục
Tạo ra giải pháp giúp
cải thiện kết quả cho
trẻ em khuyết tật
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