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TRƯỜNG TRUNG HỌC

CHUYỂN LÊN
TRUNG HỌC
CÂU HỎI CON EM THƯỜNG HỎI
Mấy giờ tôi phải có mặt ở trường? Lúc nào
ra chơi và ăn trưa và trong bao lâu? Khi nào
thì tan trường?
Đọc cẩm nang hoặc trang mạng nhà trường. Ghi
những chi tiết này vào tấm cạc bỏ vào túi của mình.
Nếu bị lạc tôi sẽ làm gì?
Bị lạc trong một trường học lớn không phải là
chuyện hiếm xảy ra vào những ngày hoặc tuần đầu,
nhưng dễ đối phó. Đừng hốt hoảng và hỏi người
khác chỉ đường cho bạn. Xem bản đồ nhà trường
trong sổ nhật ký hoặc bỏ một bản đồ vào túi.
Tôi có được phép có điện thoại di động hoặc
iPod ở trường không?
Đọc cẩm nang hoặc trang mạng nhà trường, hoặc
nói chuyện với điều phối viên cấp lớp về nội quy
của trường về việc sử dụng các thiết bị điện tử. Nếu
không rõ, con quý vị nên để những thứ này ở nhà.
Tôi phải làm gì nếu vắng mặt hoặc đi học trễ?
Nếu sẽ nghỉ học, bạn hãy nhờ cha mẹ hoặc người
nuôi dưỡng liên lạc với trường càng sớm càng tốt.
Nếu đi học trễ, hỏi văn phòng, dịch vụ học sinh
hoặc đọc cẩm nang nhà trường phòng khi bạn cần
phải nộp phiếu đi học trễ. Nhiều trường đòi hỏi phụ
huynh viết vào sổ nhật ký nhà trường.
Tôi đặt mua thức ăn bằng cách nào?
Nếu không biết các thủ tục căng-tin nhà trường, bạn
nên đem theo đồ ăn trưa và bữa ăn nhẹ buổi sáng
cho đến khi bạn đã biết các thủ tục này.

Tôi để xe đạp ở đâu khi đạp xe đến trường?
Hỏi xem bạn để xe đạp an toàn trong ngày ở chỗ
nào. Có khi bạn cần phải xích để khóa xe đạp vào
một trong các trụ dựng xe đạp.
Làm sao tôi biết mỗi tiết trong thời khóa biểu
kết thúc vào lúc nào?
Hỏi nhà trường và nếu không có chuông reo, bạn
phải đeo đồng hồ.
Tôi có hộc tủ đựng đồ không?
Mỗi trường mỗi khác về điều này, đọc cẩm nang
hoặc trang mạng nhà trường hoặc hỏi nhà trường.
Nếu bạn có hộc tủ đựng đồ, hãy hỏi xem bạn cần
phải đem theo ổ khóa hay không.
Tôi phải làm gì nếu cảm thấy mình cần được
giúp đỡ vì bất kỳ lý do nào?
Đi thẳng tới gặp điều phối viên cấp lớp, dịch vụ học
sinh, giáo viên chăm sóc tâm linh, phòng tiếp tân
hoặc hiệu phó và nhờ một trong những người có
mặt ở đó giúp - bất kể là vấn đề gì. Tìm hiểu lối nào
để đi đến gặp những người /địa điểm này.
Tôi phải làm gì nếu cần phải về sớm?
Một số trường đòi hỏi phụ huynh phải viết vài dòng
vào sổ nhật ký của con em. Hãy hỏi dịch vụ học
sinh và điền chi tiết vào phiếu cần thiết.
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