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PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN OLEH ORANGTUA
Apakah transisi itu?
Transisi adalah waktu perubahan dalam pendidikan
anak Anda ketika mereka pindah dari sekolah
dasar ke sekolah menengah. Staf di kedua sekolah
dasar dan sekolah menengah Anda sangat tertarik
untuk membuat transisi yang nyaman , saat
yang menyenangkan bagi anak Anda dan akan
membantu mereka mempersiapkan dan menjadi
akrab dengan sekolah dan rutin baru.
Di banyak sekolah menengah siswa yang lebih tua
mengambil peran pemimpin rekan untuk membantu
siswa baru terbiasa. Mereka dapat bertindak
sebagai pandu memberikan nasihat, jaminan/
penenangan hati dan menjawab pertanyaan dari
mahasiswa baru. Periksa untuk melihat apakah
sekolah Anda memiliki pemimpin rekan.

Apakah anak saya bisa mengunjungi sekolah
menengah baru mereka sebelum mereka mulai?
Sebagian besar sekolah memiliki kesempatan
untuk anak-anak untuk mengunjungi selama
Kwartal 4. Kunjungan biasanya termasuk tur
sekolah dan siswa dapat mencoba beberapa
sampel pelajaran - seperti ilmu pengetahuan dan
drama. Peluang ini membantu anak Anda untuk
mengenal sekolah menengah dan merasa lebih
nyaman tentang memulai tahun berikutnya.
Jika anak Anda tidak bisa pergi ke hari orientasi,
hubungilah sekolah dan Anda mungkin dapat
mengatur tur bagi Anda berdua bersama-sama.
Sekolah menengah berbeda dari sekolah dasar,
siswa biasanya pindah antar kamar untuk pelajaran
yang berbeda dan memiliki beberapa guru setiap
hari. Bacalah informasi yang dikirim dari sekolah
seperti buku pegangan dan membicarakannya
dengan anak Anda. Jika Anda membutuhkan
informasi lebih lanjut, hubungilah sekolah.
Besarnya sekolah menengah dan tata letak
mungkin membingungkan dan peta sekolah
sangat membantu untuk beberapa hari pertama.
Anak Anda akan lebih mudah beradaptasi dengan
rutin baru jika mereka tahu apa yang diharapkan
maka dari itu bicarakanlah tentang perbedaan
waktu istirahat, aturan dan harapan sekolah.
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Dapatkah saya mengunjungi sekolah menengah
anak saya?
Anda mungkin ingin mengunjungi sekolah sendiri
untuk mengenal tata letak sekolah dan bertemu
dengan staf. Jika Anda sudah terbiasa dengan
sekolah, program dan guru, lebih mudah untuk
membicarakan di rumah bersama tentang hari
anak Anda. Banyak sekolah menawarkan forum
orang tua yang sangat berguna dan informatif.
Ini juga kesempatan baik untuk bertemu dengan
orangtua lain dan anak-anak mereka. Ini bisa
menjadi penyegaran yang baik untuk mengunjungi
sekolah pada minggu sebelum hari pertama.
Apa yang dapat saya lakukan jika saya khawatir
tentang anak saya?
Bicarakanlah dengan anak Anda secara pribadi
dan bertanya tentang masalahnya. Dengarkan
apa yang mereka katakan. Hubungilah sekolah
- lebih awal daripada kemudian. Mengatur
pertemuan jika diperlukan untuk membahas
masalah apapun dengan koordinator tahun
atau anggota staf di layanan mahasiswa. Jika
Anda menduga anak Anda sedang diganggu,
hubungilah sekolah dan bekerja sama untuk
mengatasi masalah tersebut. Berikut ini adalah
beberapa tips yang dapat membantu anak Anda
dengan situasi tadi:
• Beritahu pengganggu untuk menghentikan atau
mengabaikan perilaku tadi dan berjalan pergi
menjauhi.

Apakah saya perlu berkomunikasi dengan
sekolah?
Selalu supaya sekolah diberi informasi yang
berperan pada kesejahteraan anak Anda seperti:
• komitmen utama yang berdampak pada waktu
belajar atau kehadiran
• kondisi seperti alergi, ADHD, kesulitan belajar
dan masalah kesehatan mental
• penyakit
• pengaturan tempat tinggal seperti berbagi
antara rumah tangga (buletin tambahan jika
diperlukan), pemisahan keluarga, orang tua/
wali bepergian atau bekerja jauh
• perubahan alamat atau nomor telepon
• penyakit utama atau situasi dalam keluarga
atau dengan teman-teman dekat
• perintah pengadilan.
Selalu membaca buletin sekolah. Tetap
terkini dengan apa yang akan datang dan, jika
diperlukan, membantu anak Anda siap dan
terlengkapi. Memasang jadwal di lemari es
mungkin dapat membantu. Menawarkan untuk
membantu di kantin sekolah atau toko pakaian
seragam jika Anda bisa. Bergabung dengan
asosiasi orangtua dan warga-negara atau dewan/
panitia sekolah dan terlibat dalam keputusan
yang mempengaruhi pendidikan anak Anda.

• Tunjukkan bahwa tingkah laku tadi tidak
membuat Anda marah.
• Penggangguan merabak pada keheningan.
Bicarakanlah dengan teman, keluarga dan
guru. Jika Anda diam saja Anda sebenarnya
melindungi pengganggu tadi.
• Berikan respon tegas dan menghindari situasi
sebagai penonton. Ingat bahwa penggangguan
adalah tentang respon dan penonton.
• Jangan takut disebut ‘pengadu’. Mengerti
bedanya antara ‘mengadu’ dan tegas dan
mengambil kontrol.
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