QUESTIONS TO ASK AT A PARENT-TEACHER CONFERENCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

What is my child expected to learn, know and do at this grade level? How is this assessed?
Does my child turn in homework on time?
What does my child do well in and what does he or she struggle with? Can you give me examples?
How can we work together on these issues?
Is my child happy at school?
How does my child get along with classmates and adults?
How does my child behave during the day?
Does my child participate in class discussions and activities?
Do you think my child is trying as hard as he or she can?
What can I do at home to reinforce what my child is learning at school?
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		 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?
4. ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
5. ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ?
6. ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
7. ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
8. ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?
9. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਓਨੀ ਸਖਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ?
10. ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
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1. ਇਸ ਗਰੇਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ, ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਮਵਰਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ?
3. ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ

