
Learn More

We have missed you. 
We look forward to welcoming you back.



Melalui ketangguhan kami dan kemitraan yang kuat
antara rumah dan sekolah, kami telah mampu
mengatasi banyak tantangan selama dua tahun
terakhir. Saat kami bersiap untuk membuka kembali
sekolah, ada banyak faktor yang akan menentukan
seperti apa kehadiran yang aman. Asas-asas berikut
akan memandu kita sewaktu kita membuat
keputusan ini.

• Kesehatan dan keselamatan siswa, guru, staf, dan
anggota masyarakat kami adalah yang terpenting.

• Amanat dan pedoman yang ditetapkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan
pemerintah Indonesia,

• Kemampuan untuk menawarkan program
pendidikan yang kuat yang didasarkan pada misi
dan nilai-nilai Universal School sesuai dengan
protokol kesehatan dan keselamatan terbaik.

• Informasi dan saran dari tenaga kesehatan
tepercaya, organisasi medis ilmiah yang handal,
dan konsultasi dengan sekolah internasional di
seluruh dunia dan di wilayah kami.

• Umpan balik dan kebutuhan komunitas kita.

Kami semua bersemangat tentang kesempatan kembali
ke sekolah untuk pembelajaran tatap muka di kelas,
sehingga dapat berinterkasi kembali dengan teman dan
guru setelah berbulan-bulan hanya terlibat dengan
mereka melalui layar komputer.

Namun, sangat penting bahwa ketika kita melanjutkan
kegiatan di kampus, kita harus melakukannya dengan
protokol kesehatan dan keselamatan yang ketat untuk
memastikan kesejahteraan semua Keluarga Universal
School.

Untuk mewujudkannya, kami membutuhkan bantuan
anda dan kerjasama seluruh komunitas kami, tidak hanya
ketika anda berada di kampus tetapi juga ketika di luar
kampus.



Learn More



Adalah pendekatan formal untuk
pendidikan yang menciptakan lingkungan
belajar terpadu di mana pembelajaran
tatap muka dan pembelajaran online
menjadi saling melengkapi, dengan tujuan
memberikan siswa pengalaman belajar
yang lebih beragam dan menarik.

Pengajaran dengan sistem ‘Mirroring’
memungkinkan staf pengajar untuk
menyampaikan pelajaran dari ruang kelas
dengan beberapa siswa, sementara secara
bersamaan menyampaikan pelajaran
kepada siswa di rumah yang mengakses
dari jarak jauh melalui platform Zoom.



Universal School berkomitmen untuk
menyambut semua orang kembali ke
sekolah dan meningkatkan model
pembelajaran kami dengan cara yang
menarik dan tepat.

Universal School berkomitmen tinggi untuk
membuka sekolah kembali dan
memberikan para siswa kesempatan
berharga untuk belajar di lingkungan
sekolah setelah semuanya dianggap aman
untuk dilakukan.

Kami percaya bahwa melakukan hal ini
adalah demi kepentingan terbaik siswa
kami. Seperti yang kami rencanakan untuk
membuka kembali sekolah secara bertahap,
ada banyak faktor yang akan menentukan
seperti apa kembali ke sekolah dengan
aman.

Prinsip-prinsip berikut akan menjadi
panduan kita sewaktu membuat keputusan.

Kesehatan dan keselamatan siswa, guru,
karyawan dan anggota komunitas sekolah
adalah hal utama

Kemampuan untuk menawarkan program
pembelajaran yang tangguh yang tertanam
pada nilai dan tujuan sekolah selaras dengan
penerapan protokol Kesehatan dan keselamatan

Pedoman dan pengarahan yang ditetapkan
oleh Kementerian Pendidikan dan pemerintah
Indonesia

Informasi dan masukan dari institusi kesehatan
dan organisasi medis yang terpercaya

Umpan balik dan kebutuhan dari masyarakat



MOHON PERHATIKAN 
PEDOMAN BERIKUT



Prinsip dan Panduan

Makanan & Minuman

Protokol Kesehatan dan 
Keselamatan

FAQ Kontak

Sanitasi dan Kebersihan



Prinsip dan 
Panduan



AKADEMIS

 Sesuai peraturan tentang menjaga jarak, siswa dari setiap kelas akan dibagi

menjadi beberapa kelompok. (A. Pembelajaran Tatap Muka dan B.

Pembelajaran Full Online Learning) dan akan hadir di sekolah pada hari-

hari tertentu untuk pembelajaran tatap muka sesuai jadwal yang ditentukan.

 Pada jadwal mereka di rumah, mereka akan melakukan pembelajaran jarak

jauh (format yang sama dengan Semester 1).

 Saat guru mengajar siswa yang mengikuti model Blended Learning, secara

bersamaan pelajaran yang sama akan disiarkan langsung melalui Zoom ke

semua siswa yang mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh.



WAKTU & JADWAL PELAJARAN (2022)

10 Jan – 10 Feb 2022, semua kelas mengikuti jadwal yang 
berlaku sebelumnya pada semester 1 dan tidak ada
perubahan.

Mulai 11 Feb 2022 kelas akan mengikuti jadwal pelajaran
baru yang akan dibagikan sebelum tanggal ini.

Perubahan akan dilakukan untuk menyesuaikan dengan
jadwal yang baru.

Jadwal saat ini berlaku sampai 10 Feb 2022.

Jadwal sekolah baru akan dimulai pada 11 Feb 2022. 
Silakan memperhatikan jadwal baru.



WAKTU & JADWAL
(SENIN, RABU, JUMAT)

MODE PEMBELAJARAN WAKTU

ONLINE

08:00 - 08:40

09:00 - 09:40

09:40 - 10:20

PERALIHAN 10:20 - 11:20

PTM DI SEKOLAH

11:20 - 12:05

12:05 - 12:50

12:50 - 13:35

13:35 - 14:15

❖ Jadwal masing – masing

kelas akan dibagikan

kepada semua siswa.

❖ Jadwal yang tercantum di

halaman ini bersifat umum.



PROSEDUR STANDAR YANG HARUS 
DIPATUHI

Siswa yang datang ke sekolah harus mendapat izin dari orang 
tua. Hal ini merupakan kewajiban.

Kehadiran merupakan hal yang wajib bagi siswa, baik yang 
mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh maupun bagi siswa yang 
mengikuti pembelajaran tatap muka.

Siswa wajib membawa buku catatan dan buku pelajaran sesuai
dengan jadwal yang diberikan dan diarahkan oleh guru. Tidak
diperbolehkan berbagi atau meminjam dari siswa lain, baik buku, 
alat tulis, maupun perangkat elektronik (laptop, HP)

Siswa datang dan masuk ke sekolah melalui pintu yang sudah
ditentukan dan  akan diawasi serta wajib mengikuti ketentuan
protokol jarak yang aman.



PROSEDUR STANDAR YANG HARUS 
DIPATUHI

Sebelum datang ke sekolah, orang tua harus
memastikan suhu normal anak yaitu tidak lebih dari 37.3
o C, tidak ada gejala batuk, demam, flu, infeksi kulit atau
mata, muntah atau gejala penyakit lainnya.

Aturan mengenai “tetap di rumah kalau merasa kurang
sehat” berlaku untuk siswa, guru dan staff dengan gejala
tertentu.

Orang tua dianjurkan untuk tidak mengizinkan anaknya
ke sekolah jika anak anda merasa kurang sehat.



PROSEDUR STANDAR YANG HARUS 
DIPATUHI

Harap diperhatikan: Apabila orang tua tetap memiIih
untuk Blended Learning untuk siswa, maka orang tua
akan diminta untuk membuat surat pernyataan (Waiver
Form) mengenai kesediaan siswa untuk belajar tatap
muka di sekolah.

Format surat pernyataan (Waiver Form) akan dikirimkan
oleh pihak sekolah kepada orang tua.



SURAT PERNYATAAN(WAIVER)

 Surat Pernyataan (Waiver) akan dikirimkan kepada anda oleh Guru Kelas Anda.

Kami meminta anda untuk mengirim:

 Harap baca Surat Pernytaan dengan cermat.

 Semua 4 halaman Surat Pernyataan harus ditandatangani dan pada halaman

terakhir tempelkan materai 10.000 sebelum menandatangani surat.

 Pindaian (scan) (semua 4 halaman) harus diserahkan kepada Guru Kelas anda

paling lambat 31 Januari 2022. Jika kami tidak menerima surat pernyataan, anak

anda tidak dapat menghadiri hari pertama Blended Learning pada 11 Feb 2022.

 Salinan cetak (asli) harus diserahkan kepada Wali Kelasa melalui anak anda

pada 11 Feb 2022.



KEDATANGAN DAN KEPULANGAN

Siswa akan diperiksa apakah sudah sesuai dengan protokol
kesehatan: memakai masker, face shield, membawa hand 
sanitizer, dll. Siswa diharuskan mencuci tangan di tempat yang 
telah disediakan sebelum masuk ke sekolah.

Suhu tubuh siswa akan diperiksa oleh guru sebelum siswa
masuk ke sekolah. 

Apabila suhunya lebih dari 37.3 oC, siswa akan ditempatkan di 
ruangan isolasi sampai dijemput oleh orang tua.



KEDATANGAN DAN KEPULANGAN

Orang tua akan menghantar siswa sampai di pintu masuk yang telah
ditentukan dan tidak diperbolehkan masuk ke gedung sekolah.  Akan 
ada staff yang memandu siswa untuk masuk ke kelas.

Ketika sampai di sekolah, suhu tubuh siswa akan dicatat oleh guru
yang bertugas dengan menggunakan thermogun. Siswa yang suhu
tubuhnya tidak sesuai dengan ketentuan akan segera ditempatkan di
ruang isolasi dan orang tua akan segera diberi tahu. Harap pastikan
kontak darurat anda diperbarui sehingga anda dapat dihubungi. Kami
akan mengirimkan Google Form untuk diisi.

Kepulangan siswa akan dipandu oleh guru dengan tetap menjaga
protocol jarak aman setiap saat.



EMERGENCY CONTACT DETAILS 

Mohon isi link berikut sebelum Rabu, 19 Januari 2022:

Kemayoran : https://forms.gle/jAUyMwDeeVa7Rgzq6

Kelapa Gading : https://forms.gle/hagsGszYy5GeZZ729

https://forms.gle/jAUyMwDeeVa7Rgzq6
https://forms.gle/hagsGszYy5GeZZ729


KEDATANGAN DAN KEPULANGAN

 Saat pulang, siswa harus dijemput antara pukul 14.00 dan paling lambat
pukul 15.00. Siswa akan di tempatkan di ruang tunggu dengan pedoman
jarak aman sampai orang tua datang untuk menjemput.

 Harap diperhatikan kembali, bahwa setelah pukul 15.00 siswa tidak
diperbolehkan berada di lingkungan sekolah karena akan dibersihkan dan di
sanitasi oleh petugas kami.

 Saat pulang siswa akan diatur untuk keluar melalui pintu keluar yang sudah
ditentukan dan akan diatur oleh wali kelas sesuai dengan waktu pulang
masing-masing kelas.

 Waktu pulang ini akan kami umumkan untuk masing-masing kelas.



KEDATANGAN DAN KEPULANGAN

 Siswa akan diantar dan dijemput oleh orang tua atau orang yang ditunjuk
oleh orang tua.

 Hanya mobil atau sepeda motor pribadi yang diizinkan masuk ke halaman
sekolah.

 GOJEK/Grab/Taksi dilarang masuk ke dalam lingkungan sekolah.

 Tidak ada pemberhentian sepanjang perjalanan ke sekolah. Itu harus titik
berangkat ke titik sampai. Ini untuk menghindari kontak yang tidak perlu
dengan orang lain.

 Jike anda memiliki kebutuan special transport arrangement, mohon
hubungi wali kelas anda dan anda akan dikirimi formular Special Transport
Arrangement.



KEDATANGAN DAN KEPULANGAN

Tersedia spanduk dan papan petunjuk di setiap gerbang untuk
memandu anda saat anda menjemput/mengantar anak anda.

Setiap titik masuk/keluar akan memiliki PIC yang memantau
dan mengatur siswa

Mobil harus mengikuti jalur yang dialokasikan sesuai papan
petunjuk

Setiap mobil harus memiliki tanda/stiker penjemputan yang
diberikan oleh sekolah yang ditempel di kaca depan mobil.
Stiker ini akan menampilkan nama dan kelas anak di atasnya.



CAR STICKERS

For 11 Feb 2022 please download the car sticker format sent by 
your class teacher.

Once blended learning resumes, your class teacher will give you 
official car stickers.



STIKER MOBIL

Untuk hari pertama blended learning, mohon download format 
stiker mobil yang dikirimkan oleh wali kelas anda

11 Feb 2022 - Wali Kelas akan memberi murid stiker mobil



KEDATANGAN DAN KEPULANGAN

Orang tua harus datang untuk menjemput setidaknya 5 menit
sebelum waktu pulang siswa, hal ini untuk menjaga
keselamatan siswa. Orang tua atau penjemput tidak
diperbolehkan turun dari kendaraan. Siswa akan berjalan ke
kendaraan.

Sesuai dengan Pedoman Sekolah, orang tua dan tamu tidak
diperbolehkan masuk ke lingkungan sekolah. Apabila ingin
berkomunikasi dengan guru, bisa melalui WhatsApp/E-mail.

 Orang tua harus mematuhi instruksi dari pemerintah untuk
selalu menggunakan masker setiap saat.



JARAK FISIK

Siswa yang datang ke sekolah akan ditentukan tempat
duduknya di kelas. Mereka akan duduk dan belajar di kursi
/meja yang sudah ditentukan dan tidak boleh pindah. Meja dan
kursi akan selalu dibersihkan setelah siswa pulang sekolah.

Setelah datang di sekolah, siswa harus langsung menuju kelas
dan duduk di tempat yang sudah ditentukan.

Denah kelas akan ditempel di pintu masuk dan di kelas.

Saat belajar di kelas, jarak antar meja siswa minimal 1 meter
dan saat diluar kelas mereka diwajibkan untuk tetap menjaga
jarak dengan siswa lain.



JARAK FISIK

Siswa akan menempati meja dan kursi masing-masing,
dan tidak diperbolehkan bertukar tempat dengan siswa
lain. Mereka juga akan tetap berada di tempat saat
waktu istirahat.



JARAK FISIK

Setiap siswa harus memberi label nama di tas sekolah
dan di alat tulis mereka.

Pengawasan ketat akan selalu dilakukan dan melalui
latihan semua siswa akan selalu diingatkan agar selalu
menjaga jarak aman.

Tanda yang ditempatkan di lantai dan dinding untuk
tetap menjaga jarak harus selalu dilakukan.



KESEJAHTERAAN

Apabila ada anggota keluarga siswa yang sedang
isolasi/karantina mandiri, sangat dianjurkan agar siswa
melakukan pembelajaran online saja dan tidak datang ke
sekolah untuk belajar tatap muka. Hal ini untuk menjaga
keselamatan guru dan siswa lain di sekolah.

Apabila ada orang tua atau keluarga yang menderita COVID-
19 atau pernah kontak dengan penderita COVID-19, siswa
tidak diperbolehkan datang ke sekolah. Kecuali kalau
mereka sudah dinyatakan negatif dari COVID-19 melalui
hasil test (atau sudah selesai karantina 14 hari) sesuai
dengan aturan Kementerian Kesehatan.



Protokol Kesehatan & 
Keselamatan



Jika seorang siswa atau anggota keluarga telah dites positif COVID-19 atau siapa pun di dalam rumah yang

dinyatakan positif, diagnosisnya harus SEGERA dilaporkan ke Guru Kelas anda sehingga pelacakan kontak

dapat segera dimulai.

Individu yang terdampak harus dikarantina selama 14 hari dan beralih kembali ke pembelajaran online

penuh.

Setelah 14 hari mereka kemudian harus menyerahkan surat keterangan medis dari dokter berlisensi yang

menyatakan aman untuk kembali ke kampus + hasil tes PCR negatiif.



Klinik akan segera melakukan pelacakan kontak dan memberitahu anggota komunitas dengan

siapa saja siswa/guru yang terpapar, berhubungan/melakukan kontak, dekat (jarak 1,8 meter /6

feet), dan kemungkinan kontak di ruangan yang sama. Mereka harus melakukan tes dan harus

dikarantina selama 14 hari.



Apabila siswa/guru/staff menunjukan gejala di sekolah, mereka akan ditempatkan di ruangan isolasi

dan akan diawasi oleh petugas kesehatan. Mereka akan diminta untuk pulang, dan segera mencari

pertolongan medis serta melakukan tes PCR. Hasil tes ini, baik posif maupun negatif harus

dilaporkan ke Klinik.

Klinik kami akan segera memulai pelacakan kontak dan menginformasikan semua anggota

komunitas Universal School yang pernah berhubungan dengan siswa atau staf pengajar/staf yang

terkena dampak. Individu yang terdampak harus dites dan dikarantina selama 14 hari. Seluruh

lingkungan sekolah akan dibersihkan dan didisinfeksi sesuai dengan standar yang berlaku.

.



Bagi siswa atau pengajar/staf yang kembali ke sekolah setelah sembuh dari COVID-19, harus

menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter berlisensi yang menyatakan aman untuk kembali ke

kampus + hasil tes PCR negatif. Siapa pun yang tidak dapat memberikan dokumen tersebut tidak

akan diizinkan haidr di kampus.



KASUS

Seseorang yang

dinyatakan positif

Covid-19

Individu ini akan

diminta untuk

isolasi dan akan

dihubungi secara

rutin oleh Klinik

KONTAK

Seseorang yang

berada pada jarak

1,8 meter untuk

waktu yang lama

dari layer 1
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waktu yang lama

tetapi tidak dengan

seseorang dari

lapisan 1

Orang ini dipantau

gejalanya oleh

Klinik Sekolah

Layer 1 Layer 2 Layer 3



KESEHATAN DAN KEBERSIHAN

Siswa wajib menggunakan masker dan face shield.
Face shield direkomendasikan tetapi tidak wajib;
masker adalah wajib.

Siswa diminta untuk membawa peralatan sanitasi
pribadi mereka sendiri: tisu basah dan hand sanitizer.

Siswa harus menjaga kebersihan dasar dan tangan
mereka secara menyeluruh.



KESEHATAN DAN KEBERSIHAN

Semua orang dewasa di lingkungan kami selalu
melakukan cuci tangan sesering mungkin termasuk saat
tiba di sekolah serta didukung dengan mengkonsumsi
makanan yang bergizi.

Semua siswa diwajibkan memakai masker setiap saat
dan mengikuti petunjuk untuk menjaga jarak ketika di
sekolah.



KESEHATAN DAN KEBERSIHAN

Siswa diharuskan membawa minimal dua masker ke
sekolah per hari untuk penggunaan pribadi. Masker
kedua adalah maker cadangan mereka.

Kamar kecil akan dibersihkan secara teratur.
Penggunaan kamar kecil akan diatur dan dipantau untuk
memastikan jarak yang aman.

Pastikan penggunaan kamar kecil yang aman dan siswa
hanya akan menggunakan kamar kecil yang disiapkan.



Sanitasi dan Kebersihan



PEMBERSIHAN HARIAN

Sebelum dibuka kembali, pembersihan rutin dilakukan dan setiap
lingkungan kampus Universal School akan didisinfeksi secara
menyeluruh. Area yang akan ditempati siswa seperti ruang kelas,
kamar kecil, dan area umum lainnya akan didisinfeksi dalam
waktu 24 jam setelah kedatangan siswa.

Disinfeksi akan dilanjutkan secara rutin setiap hari menggunakan
prosedur pembersihan yang ketat, dengan perhatian khusus
diutamakan pada area dengan paparan tinggi (ruang kelas, kamar
kecil, gagang pintu, pagar tangga, dll) dan benda lain yang sering
disentuh (meja, meja, gagang pintu, benda belajar langsung,
wastafel pegangan tap, dll.)



Makanan & Minuman



MAKANAN & MINUMAN

Tidak ada waktu istirahat demi terjaganya jarak aman
(physical distancing). Siswa diminta untuk memberi tahu wali
kelas apabila mereka memiliki kondisi khusus yang
mengharuskan mereka untuk makan.

Siswa harus membawa minuman lebih ke sekolah.

Siswa boleh minum di tempat yang ditentukan dengan tetap
menerapkan protocol jarak fisik yang aman.

Tidak diperbolehkan berbagi makanan dan minuman dengan
siswa lain bahkan dengan kakak/adik.



MAKANAN & MINUMAN

Harap diperhatikan jika kantin tidak akan beroperasi saat
sekolah dibuka kembali dan tidak ada waktu makan
siang bagi siswa. Apabila ada perubahan akan
diinformasikan kemudian.



Pertanyaan Umum



PERTANYAAN UMUM DAN JAWABAN

Bagaimana jika seseorang sakit?
Protokol kesehatan akan segera dilakukan dan siswa akan segera
ditempatkan di ruang isolasi, diperiksa oleh petugas klinik dan orang tua
akan diminta untuk menjemput siswa.

Berapa lama waktu karantina?
14 hari dan hasil tes negatif COVID-19 harus dibawa ketika akan hadir di
sekolah kembali.
Anda harus menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter berlisensi
yang menyatakan aman bagi anak anda untuk kembali ke kampus + hasil
tes PCR negatif. Siapa pun yang tidak dapat memberikan dokumen
tersebut tidak akan diizinkan hadir di kampus.



PERTANYAAN UMUM DAN JAWABAN

Bagamana jika masker siswa kotor atau rusak? 
Seluruh siswa diminta untuk membawa masker tambahan di tas mereka.

Bagaimana jika ada yang tidak memakai masker atau tidak menjaga
jarak? 
Staff kami akan ditugaskan untuk menjaga terlaksananya protokol
kesehatan dan wajib dipatuhi oleh seluruh siswa dan guru.

Apakah kelas akan dilakukan di luar ruangan? 
Tidak. Seluruh kegiatan belajar akan dilakukan di dalam kelas yang sudah
ditentukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.



Apabila anak saya memilih untuk belajar di sekolah dan kemudian mereka

merasa tidak nyaman, bolehkan mereka kembali untuk belajar secara online dari

rumah?

Tentu boleh. Mohon informasikan kepada guru kelas bahwa anda ingin beralih

kembali ke Pembelajaran Online penuh dan perubahan akan segera dilakukan.

Apakah sekolah akan tetap buka setelah 15:30?

Seluruh orang tua diminta untuk menjemput anak mereka paling lambat jam 15:00

karena akan dilakukan pembersihan seluruh ruangan sekolah.

Apakah siswa diperbolehkan mengikuti kegiatan olahraga sepulang sekolah?

Kegiatan olahraga sepulang sekolah ditiadakan. Seluruh kegiatan dan aktivitas

olahraga akan dilaksanakan secara virtual sampai pemberitahuan lebih lanjut.

PERTANYAAN UMUM DAN JAWABAN



Bagaimana pihak sekolah berkomunikasi dengan orang tua?
Seluruh komunikasi akan dilakukan melalui pesan WhatsApp atau email.

Apa tingkatan kontak dengan kasus yang dikonfirmasi?
Seperti yang sudah dijelaskan di slide 30, ada 2 tingkatan. Pertama adalah
menjadi orang yang berada di jarak 6 feet dari seseorang yang positif
COVID-19 untuk waktu yang lama, orang ini dinyatakan sebagai layer 2.
Kedua adalah menjadi seseorang yang berinteraksi dengan seseorang
dengan jarak 1,8 meter untuk waktu yang lama tapi bukan dengan
seseorang dari layer 1

Apa yang dimaksud dengan kontak erat?
Ketika seseorang berada pada jarak 1,8 meter dengan orang yang
terkonfirmasi positif COVID-19 untuk waktu yang lama.

PERTANYAAN UMUM DAN JAWABAN



Apa perbedaaan isolasi dan karantina?

Isolasi dan karantina adalah praktik kesehatan masyarakat yang dilakukan untuk

melindungi masyarakat dengan dengan mencegah paparan orang yang memiliki

(atau mungkin memiliki) penyakit menular.

Isolasi memisahkan orang dengan penyakit menular dengan orang yang sehat.

Karantina memisahkan dan membatasi pergerakan orang yang terpapar penyakit

menular dan melihat apakah mereka akan tertular dan menjadi sakit. Orang-orang

ini mungkin telah terkena penyakit dan tidak mengetahuinya, atau mereka

mungkin memiliki penyakit tetapi tidak menunjukkan gejala.
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Kapan kita akan pindah ke fase baru?
Semua keputusan akan dibuat berdasarkan pedoman dan perintah
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan
Pemerintah Indonesia.
Selain itu, kami akan berkonsultasi dengan orang tua melalui survei
tentang cara belajar yang mereka sukai (jika ada).
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Bagaimana kebijakan tes rutin COVID-19 untuk guru & staf?
Kami akan melakukan tes rutin untuk semua guru dan staf yang terlibat dalam
Blended Learning. Klinik Universal School akan bekerja sama dengan penyedia
tes COVID-19, untuk memastikan bahwa semua guru dan staf dites tepat waktu
dan secara rutin untuk mengurangi kemungkinan penularan.

Bagaimana kebijakan tes rutin COVID-19 untuk siswa?
Kami sangat menyarankan semua orang tua untuk melakukan tes PCR/Antigen
mingguan untuk memantau anak anda dengan cermat. Ini tidak wajib tetapi
sebagai saran menyesuaikan dengan kebijakan anda sendiri.

PERTANYAAN UMUM DAN JAWABAN



Bisakah anak saya membawa ponsel ke sekolah?

Ya, sehubungan dengan COVID-19, kami memahami bahwa anda ingin
berkomunikasi dengan anak anda dan penggunaan ponsel diizinkan.
Namun hanya siswa yang mengisi Surat Persetujuan Penggunaan
Elektronik yang diizinkan untuk melakukannya. Jika anda ingin anak anda
membawa ponsel ke sekolah, hubungi Guru Kelas dan kirimkan Surat
Persetujuan Penggunaan Elektronik (Electronics Waiver) dengan meterai
Rp. 10,000 - (salinan/pindaian harus dikirim ke guru kelas dan salinan
cetak harus diserahkan ke guru kelas).
Jika anak anda membawa ponsel tanpa Surat Persetujuan Penggunaan
Elektronik, maka akan disita.
Dilarang menggunakan ponsel selama pelajaran.
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Bisakah anak saya membawa laptop, iPad, atau tablet ke sekolah?

Ya, hal ini diizinkan jika diperlukan. Namun hanya siswa yang mengisi
Surat Persetujuan Penggunaan Elektronik yang diizinkan untuk
melakukannya. Jika anda ingin anak anda membawa perangkat
elektronik ke sekolah, hubungi Guru Kelas dan Surat Persetujuan
Penggunaan Elektronik (Electronics Waiver) dengan meterai Rp.
10,000 : (salinan/pindaian harus dikirim ke Guru Kelas dan salinan
cetak harus diserahkan ke Guru Kelas).
Jika anak anda membawa barang elektronik tanpa Surat Persetujuan
Penggunaan Elektronik, maka akan disita.
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Bagaimana dengan buku yang harus dibawa anak saya ke sekolah?
Perhatikan agar tas tetap ringan dan mudah dibawa. Hanya buku-
buku yang diperlukan sesuai jadwal yang harus dibawa ke sekolah.
Siswa sekolah dasar dapat menitipkan buku di sekolah kepada guru
mereka jika mereka berkenan.

Bisakah saya WhatsApp guru kelas saya selama jam sekolah?
Ketika guru mengajar mereka tidak bisa melihat ponsel mereka. Hal
ini untuk memastikan pelajaran ditangani secara efisien. JIKA ITU
DARURAT, dan anda perlu menghubungi sekolah silakan hubungi
resepsionis sekolah dan tinggalkan pesan.
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Kontak



KONTAK

Kontak utama untuk semua kepentingan adalah Guru Kelas 

anda.

Untuk informasi lebih lanjut anda dapat mengirim e-mail ke

admin@universalschool.sch.id

mailto:admin@universalschool.sch.id


UNDUHAN DOKUMEN

Semua update dan dokumen terkait Blended Learning dapat

diakses di:

https://www.universalschool.id/blended-

learning-info.html

https://www.universalschool.id/blended-learning-info.html



