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SEKOLAH MENENGAH

PINDAH KE
SEKOLAH MENENGAH
PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN OLEH SISWA DALAM TRANSISI
Jam berapa ssya harus di sekolah? Jam berapa
dan berapa lama istirahat pagi dan makan
siang? Jam berapa sekolah selesai?
Periksa buku pegangan sekolah dan website.
Bawa salinan rincian ini pada kartu di saku Anda.
Apa yang akan saya lakukan jika saya tersesat?
Di sekolah yang besar ini tidak jarang di harihari atau minggu-minggu pertama, tetapi mudah
diperbaiki. Tetap tenang dan meminta petunjuk.
Periksa peta sekolah Anda dalam buku harian
Anda atau simpan salinan dalam saku.
Apakah saya diperbolehkan membawa telepon
seluler atau iPod di sekolah?
Periksa buku pegangan Anda atau website, atau
berbicara dengan koordinator tahun mengenai
aturan sekolah tentang penggunaan perangkat
elektronik. Jika ragu, tinggalkan peralatan
elektronik tadi di rumah.
Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak
hadir atau terlambat?
Jika Anda akan tidak hadir, minta orangtua atau
pengasuh untuk menghubungi sekolah secepat
mungkin. Jika Anda terlambat, periksa dengan
kantor, layanan siswa atau buku pegangan Anda
dalam hal catatan keterlambatan diperlukan.
Banyak sekolah meminta orangtua untuk menulis
di buku harian sekolah.
Bagaimana saya memesan makan siang?
Jika Anda tidak mengetahui prosedur kantin
sekolah, pikirkan membawa makan siang dan
makanan ringan pagi dari rumah sampai Anda
tahu bagaimana.

Di mana saya menaruh sepeda saya waktu saya
tiba di sekolah?
Cari tahu di mana sepeda dapat ditinggalkan
dengan aman pada siang hari. Anda mungkin
perlu rantai untuk mengunci sepeda ke salah
satu rak.
Bagaimana saya akan tahu kapan setiap sesi
jadwal berakhir?
Tanyakan dengan sekolah dan jika sirene tidak
digunakan pastikan Anda memakai jam.
Apakah saya mempunyai lemari kecil untuk
menyimpan barang?
Ini berlain-lainan periksa di buku pegangan
sekolah Anda, website atau bicaralah dengan
sekolah. Jika Anda mempunyai lemari kecil,
periksa jika Anda perlu membawa kunci
Apakah yang harus saya lakukan jika saya
merasa perlu bantuan untuk sesuatu alasan?
Pergi langsung ke koordinator tahun, layanan
siswa, guru pengasuh, kantor depan atau wakil
kepala sekolah dan berbicara dengan salah
seorang yang ada untuk membantu – tidak peduli
masalahnya apa. Cari tahu ke mana harus pergi
untuk menemukan orang /tempat ini.
Apakah yang saya lakukan jika saya perlu
meninggalkan sekolah dini?
Beberapa sekolah meminta orangtua menulis
catatan dalam buku harian siswa. Periksalah
dengan pelayanan siswa dan mengisi formulir
yang diperlukan.
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