
8 April, 2020 

 

Kepada Keluarga FACTS, 

 

Semenjak sekolah kita tutup, para karyawan Sekolah FACTS telah bekerja untuk 

membuat solusi cara bagaimana kami dapat tetap mengajar muri - murid. Karyawan kami 

mempelajari bagaimana mengunakan peralatan On line dengan bersamaan kami juga men 

survey para keluarga yang membutuhkan dan menempatkan prioritas, peraturan, dan 

proses yang akan digunakan untuk mengajar jarak jauh. 

 

PRIORITAS Sekolah FACTS di masa sekolah tutup adalah: 

• Untuk mensupport kesejahteraan murid dan karyawan; 

• Untuk mempertahankan budaya sekolah kami sejauh mungkin dalam kondisi saat 

ini; 

• Untuk menciptakan kesetaraan dalam akses ke pendidikan yang mengakui 

keterbatasan teknologi di rumah para murid dan berbagai tingkat kapasitas orang 

tua untuk membantu dan mendukung dalam pembelajaran anak mereka sepanjang 

hari; 

• Untuk lanjut memberikan bantuan Pendidikan Spesial, Terapi fisik, Terapi 

pengunaan otot kecil, dan terapi berbicara sejauh mungkin dalam kondisi saat ini. 

• Untuk mengurangi jumlah pelajaran yang kurang saat murid tidak belajar 

sepanjang hari disekolah melalui ulasan dan pengayaan; 

• Untuk membuat semua murid membaca (setiap kelas mempunyai jumlah waktu 

yang tertentu per menitnya per hari); 

• Setelah jangka waktu ulasan dan pengayaan, untuk memulai mengirimkan isi 

pelajaran pelajaran baru. 

 

Paket ini termasuk: 

• Apa yang anda perlu ketahui mengenai Instruksi dan harapan murid anda. 

• Apa yang anda perlu ketahui mengenaik Sekolah FACTS pinjaman peralatan 

teknologi kepada keluarga. 

• Apa yang anda perlu ketahui mengenai Sekolah FACTS akun dan email murid. 

 

Kami berterima kasih atas kesabaran anda disaat yang menyedihkan dan stress ini. Kami 

rindu anak anak kalian dan menanti waktu dimana kita bisa kembali ke sekolah bersama 

sama. 

 

Hormat kami, 

 

 

Pheng Lim   Ellen Somekawa 

Kepala sekolah  Executive Direktur 

  



Apa yang anda perlu ketahui mengenai petunjuk dan harapan murid. 

 

EMPAT INTI PRIORITAS DALAM PELAJARN JARAK JAUH: 

 

Sekolah FACTS telah bekerja menuju pembangunan pemberitaan cara menangani trauma 

dalam kurikulum sekolah dan latihan. Dalam masa waktu yang tidak bisa di prediksikan 

dan stress, sanagatlah penting bagi sekolah FACTS untuk menggunakan pendekatan 

dengan cara ini. Kami akan menggunakan empat inti prioritas dalam menangani trauma 

pelajaran jarak jauh: 

 
· DiPrediksikan: Membuat rutinitas baru 

· Fleksibilitas: Mengenali bahwa setiap murid mempunyai perbedaan kebutuhan 

masing masing saat belajar dari rumah 

· Hubungan: Melanjutkan tekanan dalam membangun hubungan dan 
membangun komunitas. 

· Pemberdayaan: Memberikan murid peralatan untuk berfikir mengenai, 

"bagaimana cara saya memberi dampak ke dunia sekitar saya?" 

 

HARAPAN DARI MURID DISAAT SEKOLAH TUTUP setiap tingkatan kelas 

berbeda-beda: 

 

Sekolah Menengah (Kelas 6. 7. 8): 

• Pengharapan yang tinggi dan permintaan akan bisa diwujudkan untuk murid 

Sekolah Menengah dimana mereka bisa bekerja secara independent dengan 

komputer.  

o Murid murid Sekolah Menengah akan mempunyai prioritas dalam 

meminjam Chromebook bila keluarga mereka tidak mempunyai konputer 

dirumah mereka.  

o Akan ada interaktive kelas online pada waktu waktu ternentu dalam 

sehari. Akan ada pelajaran tambahan dan aktivitas yang bisa dikerjakan 

secara tersendiri. 

o Pekerjaan rumah dapat di berikan ke guru lebih dari sekali seminggu. 

 

Murid murid di Kelas TK- Kelas 5: 

• Untuk murid kelas TK samapai kelas 5, para guru akan memberikn pelajaran, 

aktivitas sekolah dan sumber pelajaran dimana murid bisa mengakseskan di waktu 

yang tepat untuk keluarga masing masing (belajar secara tidak singkron). 

o Petunjuk langsung akan diberikan pada SchoolTube( wadah pemnyiaran 

video yang melindungi murid dari iklan iklan yang kurang pantas untuk 

anak dibawah umur). Murid dan orang tua dapat melihat video tersebut 

saat mereka sempat.   

o SchoolTube video bisa di tonton melalui telepon gengam pintar atau 

tablet. 

o PR( Pekerjaan Rumah) harus di kumpulakan seminggu sekali untuk 

memberikan akomodasi bagi orang tua murid yang mempunyai jadwal 

yang berbeda beda.  



o Aktivitas akan di design dengan cara yang tidak menuntut keluarga untuk 

menggunakan printer.   

 

Seluruh murid (Kelas TK- Kelas 8) diharapkan untuk: 

• Sisihkan waktu untuk pekerjaan sekolah setiap hari 

• Membaca setiap hari 

• Berpartisipasi dalam Pertemuan Pagi hari, Pelajaran sosial dan emosional dan 

mengikuti aktivitas guru lainnya (bila bisa) 
• Kumpulkan pekerjaan sekolah dan rumah yang di minta oleh para guru atau  

berkomunikasi dengan guru alasan kenapa pekerjaan tersebut tidak bisa di 

lakukan atau terlambat di serahkan. 

• Memberikan jawaban bila guru mengambil absensi kelas 

JADWAL - JADWAL MURID 

Jadwal - jadwal murid akan di design berdasarkan umur/kelas, keadilan mengakses 

online, seperti keluarga yang berbagi pengunaan peralatan (komputer), keadaan dalam 

rumah keluarga, dan isi prioritas dan kepentingan. Sekolah FACTS akan mengunakan 

keduanya secara tidak singkron (murid bisa masuk kapan saja ke pelajaran rekaman) dan 

secara singkron/ bersamaan (murid akan lapor diri saat pelajaran langsung(live) oleh 

guru) ini adalah metode yang akan digunakan untuk menyampaikan pelajaran pelajaran. 

Para keluarga dan para murid akan menerima jadwal untuk kelas anak anda. Tergantung 

oleh level kelas anak anda minimum 20 menit, sampai maksimum 3 jam seharinya. Jam 

tersebut tidak termasuk dalam jam membaca buku yang di haruskan. 

PENILAIAN DAN PEMBERIAN NILAI 

Para guru akan menilai kemajuan murid dalam ppelajaran jarak jauh. Pedoman pada 

pemberian nilai di harapkan oleh Departemen Pendidikan di PA. Sekolah FACTS 

menunggu pedoman tersebut dan akan memberikan informasi lebih detil. 

PEKERJAAN RUMAH (PR) 

Pekerjaan rumah akan mengikuti pedoman yang diberikan oleh Kepala Sekolah. 

Pekerjaan Rumah akan di design dalam mempertimbangkan dibawah situasi dan kendala 

bagi murid murid dan keluarga mereka. Pekerjaan Rumah harus bisa di akses, berarti, dan 

berfungsi sebagai penguat isi dan keterampilan. 

ABSENSI (KEHADIRAN) 

Absensi akan di faktorkan kedalam rapot murid. Absensi akan di ambil secara sistematis 

oleh guru saat pelajaran berlangsung. 

  



Apa yang anda perlu ketahui mengenail Peminjaman Peralatan Teknologi untuk 

Keluarga Sekolah FACTS. 

 

SEKOLAH FACTS MEMPERIORITASKAN DAN MEMBATAS WAKTUKAN 

PEMBAGIAN PERALATAN TEKNOLOGI: 

 

Sekolah FACTS mempunyai jumlah kwantas sedikit mengenai peralatan teknologi yang 

dibutuhkan oleh seluruh komunitas sekolah. Manager Teknologi kami bekerja keras 

untuk men set up peralatan tersebut tanpa henti, tetapi prosesnya memakan waktu cukup 

lama. 

 

 

Kami mengerti bahwa beberapa , bila tidak, semua 

keluarga ingin menikmati manfaat dengan peralatan 

tambahan yang bisa digunakan oleh anak murid 

dirumah. Bagaimana pun jug kami meminta 

keluarga sekalian menghormati keputusan Sekolah 

FACTS dalam memberikan prioritas peralatan 

teknologi dengan dasar se adil adilnya.  

 
 

Sekolah FACTS tidak dapat memberikan peralatan tersebut kepada seluruh anggota 

keluarga. Tetapi, Sekolah FACTS telah bekerja untuk menyimpan sumber daya dan 

untuk mendesign instruksi bantuan dengan harapan semua murid murid dapat mengikuti 

pelajaran, aktivitas dan sumber daya yang mereka butuhkan sesuai dengan tingkatan 

kelas mereka. 

Untuk pendistribusian pada minggu 20 April: 

 

Prioritas Utama: untuk memastikan bahwa setiap keluarga mendapatkan akses untuk 

internet dan mempunyai akses ke salah satu peralatan selain telepon.  

• Setiap keluarga yang tidak mempunyai internet di rumah kan di pinjamkan 

peralatan yang bisa menyambungkan mereka dengan internet (Wifi hotspot). 

• Setiap keluarga yang tidak mempunyai tablet atau komputer akan dipinjamkan 

tablet atau Chromebook. 

 

Prioritas Kedua: Untuk memastikan bahwa setiap keluarga yang menerima 

Terapi fisik, terapi pengunaan otot otot kecil atau terapi berbicara mempunyai 

akses untuk peralatan yang bisa mereka gunakan untuk mendapatkan akses servis 

teletherapy (bila keluarga murid mendapatkan servis tersebut dan keluarga juga 

menerima servis mode terapi tersebut). 

o Setiap murid yang membutuhkan teletherapy yang kurang anak 

peralatan teknologi tersebut akan di berikan pinjaman peralatan sebuah 

tablet atau Chromebook. 

 

Proritas ketiga: Untuk memastikan bahwa semua murid menegnah keatas harus 

mempunyai komputer di rumah saat sekolah tutup. 



o Untuk keluarga yang hanya memiliki telepon atau tablet akan di beri 

pinjaman Chromebook bila mereka murid kelas 6, 7 atau 8. 

 

Untuk Pendistribusian di minggu 27 April: 

 

Prioritas keempat: Untuk memastikan seluruh Murid menegah mempunyai 

komputer yang bisa digunakan semasa pelajaran online berlangsung. 

o Setiap murid kelas 6, 7, atau 8 yang mempunyai komputer dirumah 

tetapi tidak bisa mengakses pelajaran secara langsung melalui Zoom 

dikarenakan harus berbagi dalam menggunakan komputer tersebut, 

dalam kasus kasus tertentu, bisa di pinjamkan Chromebook.  

 

Prioritas ke lima: Untuk memberikan akses teknologi bagi keluarga yang 

mempunya akses internet dan satu tablet atau komputer tertapi mempunya 

beberapa anak didalam rumah yang butuh menggunakan peralatan teknologi 

tersebut. 

o Setiap keluarga yang mempunyai komputer atau tablet di rumah tetapi 

harus bergantian memakainya karena ada beberapa anak murid dalam 

rumah tersebut, maka akan bisa di pinjamkan tablet atau Chromebook. 

Keluarga denga murid kelas TK- kelas 5 mempunyai prioritas lebih 

rendah dari pada anak murid kelas 6 sampai kelas 8. 

 

PEMBAGIAN PERALATAN TEKNOLOGI: APA YANG DI HARAPKAN: 

 

Minggu ke 13 April:   

Peringatan akan di beirikan untuk keluarga yang dapat menerima peralatan 

teknologi(Chromebook, tablet, atau wifi hotspot) untuk pendistribusian pada minggu ke 

27 April. Bila anda diminta untuk dipinjamkan peralatan dari sekolah FACTS, anda akan 

dikirimkan Perjanjian Peminjaman Penguna Peralatan teknology dan petunjuk bagaimana 

mengambil peralatan tersebut dan bagaimana memulangkan peralatan tersebut. 

Minggu ke 20 April:  

Peringatan akan di berikan untuk keluarga yang dapat menerima peralatan teknologi 

(Chromebook, tablet, atau wifi hotspot) untuk pendistribusian kedua pada minggu ke 4 

Mei. Bila anda di mintakan untuk bisa meminjam peralatan apa pun juga dari sekolah 

FACTS, anda akan di kirimi Perjanjian Pengguna Peralatan teknologi dan petunjuk 

bagaimana mengambil peralatan tersebut dan bagaimana memulangkan peralatan 

tersebut. 

Minggu ke 8 Juni: 

Seluruh peralatan yang dipinjamkan sekolah FACTS harus dikembalikan ke sekolah 

FACTS pada tanggal 12 Juni. 

  



Apa yang anda perlu ketahui mengenai informasi  Log in murd 

 

 

AKUN EMAIL MILIK SISWA:  

• Setiap anak murid Sekolah FACTS telah memiliki alamat email masing masing 

dari sekolah (username@factschool.org). 

• Akun Email tersebut akan digunakan untuk masuk ke SchoolTube dan aplikasi 

onine lain dan platform lain nya.  

• Alamat email siswa di berikan untuk melindungi identitas dan privasi para murid 

dan keluarganya. Setiap akun akan dimasukan inisial para siswa dan empat nomor 

terakhir dari ID unik sekolah mereka (nomor yang sama dengan yang digunakan 

di portals).  

• Akun email siswa akan di gunakan siswa untuk mengirim email ke orang lain 

dengan alamat factschool.org, tetapi mereka tidak dapat meng email orang lain 

diluar komunitas sekolah  FACTS. 

• Keluarga anak diberikan alamat email siswa beserta kata sandi yang generik. 

Harap segera masuk dan ganti kata sandi siswa untuk memberikan 

keamanan lebih lagi. 

• Murid harus diingatkan untuk tidak berbagi informasi log in dengan orang lain. 

Ini sangat penting supaya murid lain tidak bisa masuk ke email siswa dan 

menyamar menjadi siswa anda. Bila ada perlakuan yang tidak diinginkan dalam 

akun siswa anda, siswa anda akan dimintai pertanggung jawaban atas akun 

mereka tersebut. 

o Harap berbicara kepada anak mengenai konsekwensi bila mereka berbagi 

informasi akun mereka ke orang lain. contoh, pikirkan bila anak lain 

menggunakan akun anak anda dan meng email teman lainnya anak murid 

sekolah FACTS menggunakan akun anak anda dengan membully, 

mengganggu di komentar komentar mengunakan akun anak anda. Sekolah 

FACTS hanya akan meminta pertanggung jawaban ke anak anda untuk 

kelalkuan yang buruk. 

 

CATATAN DALAM  ZOOM HACKING: 

Sekolah FACTS mengetahui perhatian mengenai hacking dan pertemuan yang rusak saat 

menggunakan Zoom. Kami telah membuat peraturan untuk para karyawan kami/ para 

guru untuk menjaga keamanan dalam menghadapi hal ini. Termasuk didalamnya 

mengunakan kata sandi, memastikan para guru untuk mengkontrol semua orang yang 

memasuki pertemuan tersebut dan mengambil ahli dalam berbagi layar monitor dan 

sebagainya. 


