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Apa yang dimaksud dengan peringatan resmi 
untuk perilaku yang mengkhawatirkan?
Perilaku mengkhawatirkan adalah sesuatu yang dilakukan 
seseorang yang dapat menyakiti atau telah menyakiti atau 
menimbulkan bahaya bagi diri mereka sendiri atau orang 
lain. Peringatan resmi memberi tahu siswa bahwa perilaku 
mereka telah atau dapat menyakiti atau menimbulkan 
bahaya bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Peringatan 
ini dirancang untuk memberi tahu Anda dan anak Anda 
bahwa perilaku mereka perlu diperbaiki.

Peringatan resmi adalah surat yang mencatat perilaku 
mengkhawatirkan anak Anda. Anak Anda tidak akan 
disuspensi saat ini.

Apa yang akan terjadi jika anak saya 
mendapat peringatan resmi?
Kepala sekolah akan menghubungi Anda sesegera 
mungkin untuk memberi tahu Anda bahwa mereka akan 
mengeluarkan peringatan resmi. Mereka akan membicarakan 
bagaimana Anda dan sekolah dapat bekerja sama untuk 
membantu anak Anda. Kepala sekolah juga akan memberi 
Anda salinan tertulis dari peringatan resmi tersebut.

Tujuan dari peringatan resmi adalah untuk memberi anak 
Anda waktu untuk memahami dampak dari perilakunya dan 
untuk menyetujui rencana bantuan. Sekolah akan memberi 
Anda dan anak Anda kesempatan untuk bertemu dengan 
mereka untuk mendiskusikan perilaku tersebut dan untuk 
merencanakan atau meninjau bantuan yang dibutuhkan 
anak Anda.

Peringatan resmi untuk perilaku mengkhawatirkan berlaku 
selama hingga 50 hari sekolah. Selama masa ini, anak Anda 
dapat disuspensi jika perilaku tersebut terjadi lagi.

Apa yang harus saya lakukan jika anak saya 
mendapat peringatan resmi?
Hampir setiap anak terkadang melakukan hal-hal yang tidak 
sesuai dengan peraturan sekolah atau Kode Perilaku untuk 
Siswa. Terkadang, ketika ini terjadi, peringatan resmi akan 
diberikan. Informasi lebih lanjut tentang apa yang harus 
dilakukan jika anak Anda mendapat masalah di sekolah 
tersedia.

Jika anak Anda mendapat peringatan resmi, ini berarti ada 
perilakunya yang perlu diperhatikan. Kerja sama Anda 
dengan sekolah sangat penting dalam menangani perilaku 
anak Anda dan mengembangkan solusi bersama. Bicaralah 
dengan kepala sekolah tentang peringatan resmi tersebut 
dan bekerja-samalah dengan tim yang membantu anak 
Anda untuk mencari beberapa solusi.

Informasi tentang advokasi untuk Anak Anda tersedia, 
demikian pula Piagam Komunitas Sekolah kami yang 
menguraikan cara-cara untuk berkomunikasi dengan 
sekolah.

Terkadang, Anda mungkin perlu mendapatkan bantuan 
tambahan untuk anak Anda. Ini mungkin berarti Anda perlu 
membawa anak Anda ke dokter atau tenaga profesional 
lainnya.

Bagaimana jika perilaku itu terjadi lagi?
Jika perilaku yang mengkhawatirkan terjadi lagi dalam 
waktu 50 hari sekolah sejak peringatan resmi pertama, 
kepala sekolah dapat memutuskan untuk mensuspensi anak 
Anda. Keputusan untuk mensuspensi anak Anda hanya 
akan terjadi setelah kepala sekolah menilik perilaku, serta 
kebutuhan perseorangan anak Anda dan anak-anak lain. 
Informasi tentang suspensi siswa tersedia.

Apa yang harus saya lakukan jika saya masih 
khawatir?
Jika Anda khawatir tentang pembelajaran, perilaku, atau 
kesejahteraan anak Anda di sekolah, langkah awal yang 
terbaik adalah berbicara dengan guru, asisten kepala 
sekolah, atau wakil kepala sekolah. Sebagian besar 
masalah dapat diselesaikan dengan berbicara dengan 
orang-orang yang mengenal anak Anda dan keadaannya.

Terkadang Anda mungkin perlu berbicara dengan orang 
lain. Sekolah Anda dapat memberi Anda informasi kontak 
untuk kantor pendidikan setempat yang mungkin dapat 
membantu. Juga pertimbangkan untuk berbicara dengan 
dokter anak Anda jika menurut Anda mungkin ada alasan 
medis untuk kekhawatiran Anda.

Layanan juru bahasa lewat telepon
Jika Anda ingin menghubungi sekolah dan memerlukan 
bantuan dalam hal bahasa Inggris, silakan hubungi layanan 
juru bahasa lewat telepon di 131 450, beri tahu mereka 
bahasa apa yang Anda butuhkan lalu minta operator untuk 
menelepon sekolah. Operator akan mencarikan juru bahasa 
untuk membantu Anda dalam percakapan Anda. Anda tidak 
akan dikenakan biaya untuk layanan ini.
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