
 ؟باید با اولیاء کنار آمد چگونه

اٌدیظی ىی جّاٌد اوضاع  ةگذارید ةا ایً خلیلث روةرو طّیو، کٍار آىدن ةا واندیً ةچَ ُا گاُی اوكات خیهی شخث اشث. اىا کيی شیاشث و دور

را خیهی ةِحر کٍد. ىِارت ُای ارجتاطی خّب در ُر خرفَ ای خیهی اُيیث دارد اىا ةرای ىػهو ىّفق، ایً ىِارت ُا ضروری اشث. در ایً 

ی از ىظکالت جکراری و اندیً و ىػهو ُا و راه خم ُایی ةرای آٌِا را خّاُید دید. اىیدواریو کَ ایً راه خم ُا ةرای طيا ُو ىفید صفدَ ةػض

 .واكع طٌّد

 .هستند مشتاق خیلی مالقات روز در والدینی که

طيا ةا دكث ُيَ چیز را آىاده کره اید. ُيَ چیز ىٍظو وىرجب اشث و خّب پیض ىی رود. اىا ٍُّز طروع ةَ خرف زدن ٌکرده اید کَ یک 

دشث ةاال ىی رود. طيا ةا خّصهَ ةَ شّال طخصی پدری درةاره دخحرش جّاب ىی دُید. چٍد دكیلَ ةػد او دوةاره شّال دیگری راجع ةَ ةچَ 

 .رود جا درةاره دخحرطان ةپرشٍد ُو ىّدةاٌَ جّاب ىی دُید. ةَ زودی دشث ُای ُيَ واندیً ةاال ىیخّدش دارد. ةاز 

کٍحرل جهصَ را ةَ دشث ةگیرید. ةَ ىادر یا پدر خیهی ىظحاق یا ٌگران ةگّیید کَ او را درك ىی کٍید اىا وكث کو اشث و ةاید ةَ  :راه حل

ػدا در یک جهصَ خصّصی درةاره ةچَ او خرف خّاُید زد. ةَ ةلیَ ةگّیید کَ شایریً ُو ىی ىصائهی پرداخث کَ ةَ درد ُيَ ةخّرد و طيا ة

دوةاره ةَ  جّاٌٍد از ایً اىکان اشحفاده کٍٍد. ىی جّاٌید ةرٌاىَ ىالكات ُا یا طياره جهفٍی در اخحیار ُيَ كرار دُید جا خیانظان راخث طّد و ةػد

 .ىّضّع اصهی ةرگردید و اداىَ ةدُید

 .دینی که می خواهند یادتان بدهند چطور درس بدهیدوال

ىادری جلاضای ىالكات کرده ونی ٌيی داٌید ىی خّاُد در چَ ىّردی صدتث کٍد. ةچَ ایً ىادر از نداظ درشی و اجحياغی ىظکم ٌدارد، ةرای 

کٍد ةَ گفحً ایٍکَ طيا ةاید طّر دیگری ُيیً اصال خدشی ٌيی زٌید. در روز ىالكات ىادر ىّرد ٌظر وارد کالس طده، ىی ٌظیٍد و طروع ىی 

 !درس ةدُید و ةرٌاىَ جان ٌیاز ةَ ةِتّد دارد

اول خّب گّش ةدُید. جا ده ةظيارید و یادجان ةاطد کَ طيا خرفَ ای ُصحید. خانث دفاغی ٌگیرید خحی اگر خس ىی کٍید کَ  :راه حل

یً طرح درس ُا کحاةِای ىػهو و اُداف پایَ جان را آىاده کٍید. ةَ واندیً جّضیح جّاٌایی کاریحان زیر شّال رفحَ اشث. كتم از ُر دیداری ةا واند

دُید کَ ٌدّه جدریس طيا ىطاةق دشحّرانػيهِای ایٍِاشث. ٌظاٌظان ةدُید کَ جدلیلات ةا ٌدّه جدریس طيا ىّافق ُصحٍد. در آخر از آٌِا 

یٍد، كاٌع طٌّد. اگر ُیچ کدام از ایٍِا کار ٌکرد، از ىدیر ةخّاُید کَ کيکحان ةخّاُید ىّكع کارجان شر کالس ةیایٍد طاید اگر ٌدّه کار را ةت

  !کٍد

 .هستند مدرسه در روز هر والدینی که

درشث ىثم شاغث ُر روز صتح! ُر روز اصرار ىی کٍد کَ یک دكیلَ از وكححان را ةگیرید اىا انتحَ ةیظحر طّل ىی کظد. ىّضّع خرفض ىِو 

 .د خرف ةزٌدٌیصث اىا خحيا ىی خّاُ

ةگذارید ةفِيد کَ طيا ةَ او جّجَ ىی کٍید اىا ٌيی جّاٌید ُر صتح ایً کار را ةکٍید. چٍد اٌحخاب ةرایض ىطرح کٍید و و روزُا و  :راه حل

  .شاغحِایی را کَ ىی جّاٌید ةا او خرف ةزٌید ةَ او اطالع دُید. اگر آرام ونی ىدکو ةاطید، ىظکم خم خّاُد طد

 



 .کنند نمی شرکت درمالقات هرگس والدینی که

ید اُيیحی ٌدارد کَ چٍد ةار ٌاىَ و دغّت ٌاىَ ةفرشحید، او ُرگز طرکث ٌيی کٍد. طاید ةرای واندیً ةَ اٌدازه ةچَ ٌگران ُصحید. چَ کار ةا 

 کرد؟

هفً کردن اداىَ ةدُید. از آٌِا ةپرشید چَ وكحی جياس جهفٍی راه خم فّری ای اشث. جا وكحی ىصحلیيا ةا واندیً خرف ٌزده اید، ةَ ج :راه حل

ةرای آىدن ةَ ىدرشَ ةرایظان ىٍاشب جر اشث. اگر از صتح جا طب کار ىی کردٌد، خّاُض کٍید وكث ٌاُارطان را ةَ آىدن ةَ ىدرشَ اخحصاص 

 .ةدٍُد. یا صتح زود طيا را ةتیٍٍد

 .والدینی که فکر می کنند شما زیادی به بچه ها تکلیف می دهید

اٌدازد.طکایث ىی کٍد کَ ةچَ اش خحی وكث خّاةیدن ُو ٌدارد. ىی گّید خحيا  ٌاگِان ةَ ىدرشَ ىی آید و راجع ةَ جکانیف شر و صدا راه ىی

 طيا کار خّدجان را خّب اٌجام ٌيی دُید کَ ةچَ ةاید در خاٌَ ایً ُيَ کار کٍد. طيا چَ جّاةی دارید؟

ةگّیید خّطدال ىی طّید ةا او خرف  ُر چٍد ةاید ةَ ٌگراٌی آٌِا جّجَ کٍید ونی االن وكحض ٌیصث چّن خیهی غصتاٌی ُصحٍد. ةَ او :راه حل

. ةزٌید ونی االن وكث ىٍاشتی ٌیصث. از او ةخّاُید طياره جهفٍض را ةَ طيا ةدُد جا در اشرع وكث ةا او جياس ةگیرید ووكث ىالكات ةگذارید

         د کَ چرا و چلدر جکهیفوكحی ىی خّاُید ىالكات کٍید از یک ىػهو دیگر یا ىدیر یا ىظاور ىدرشَ ةخّاُید خاضر ةاطٍد. جّضیح ةدُی

ىی دُید. از واندیً ةخّاُید ةتیٍٍد کَ ةچَ چَ زىاٌی ةَ جکهیف اخحصاص ىی دُد و آیا در جيام کردٌض ىظکم دارد کَ ةیظحر از شایریً ةَ 

داٌض آىّزان را  جکهیف وكث اخحصاص ىی دُد. اگر ایٍطّر اشث شػی کٍید دالیم ایً ىظکم را پیدا کٍید. ةرٌاىَ ای جٍظیو کٍید کَ جّاٌایی

م افزایض دُد. اگر ىظکم ٍُّز ةاكی ىاٌد ةا واندیً ةرٌاىَ کاری ای جٍظیو کٍید جا کارخاٌَ را کٍحرل کٍٍد و کيک کٍٍد در وكث ىٍاشب اٌجا

 .طّد

 .هستند ناراحت فرزندانشان های نمره از والدینی که

ختر روز ةػد از کارٌاىَ ُا ةَ طيا زٌگ ىی زٌد و ةا ٌاراخحی ىی گّید کَ فرزٌدش كتال ٌيره ُای خّةی ىی گرفحَ اىا االن افث کرده اشث. چَ 

 اشث؟ چرا كتال ةَ ىً ٌگفحید؟

ٌگذارید غصتاٌیث واندیً طيا را از کّره ةَ در کٍد. ُيیظَ نیصث ٌيرات و کار پّطَ ةچَ ُا را دم دشث داطحَ ةاطید و از روی آن و  :راه حل

چیزُایی کَ در کالس ىظاُده کرده اید، جّاب ةدُید. طاید ةچَ جکانیفض را گو کرده ةاطد. ةَ واندیً ٌاراضی گّش ةدُید و خرفظان را كطع 

شػی کٍید ةرای خم ىظکم ةا ُو راه خهی پیدا کٍید. طاید ةِحر ةاطد ٌکاجی درةاره درس خّاٌدن یا ىٍظو ةّدن جکانیف ةَ واندیً ٌکٍید. ةػد 

 .گّطزد کٍید. ةَ او یادآوری کٍید کَ طيا ُو ىی خّاُید ةچَ آٌِا ىّفق طّد

 مولف

 هنگیساناز فر

 


