
Buat jadwal yang mencakup tugas
sekolah, kegiatan setelah sekolah
(memainkan alat musik, pelajaranmusik, belajar bahasa asing),pekerjaan rumah tangga dan waktuluang. Jangan lupa tentangketerampilan membaca Anda!  Baca

setiap hari!  Pertahankan kebiasaantidur yang baik.

Kerjakan sendiri.  Bersikeras dan temukan
solusinya sendiri.  Saat belajar, tandai

tugas-tugas yang tidak dapat dipahami oleh
Anda dan cobalah untuk menyelesaikannya lagi
di akhir hari kerja itu. Jika Anda tidak dapat
menemukan jawaban yang tepat, tanyakan
pada seorang guru yang tersedia melalui

pembelajaran jarak jauh. Anggota keluargadapat membantu Anda, tetapimereka tidak dapat bekerja dengan Anda.

Kiat untuk berhasil 
bekerja dari rumah

Matikan atau heningkan ponsel Anda

sebelum belajar;  jangan biarkan itu

mengganggu Anda.  Tetap berpegang pada

rencana yang ditetapkan setiap hari. 

Buktikan bahwa Anda dapat

melakukannya. Jangan menunda

pekerjaan sampai besok kecuali itu benar-

benar diperlukan.  Fokuslah pada

pekerjaan, ini adalah bagaimana

waktu Anda dihargai.

Beri tahu orang tua Anda

setiap hari apa

yang Anda lakukan dan apa

yang Anda pelajari hari itu. 

Ini akan melatih ingatan

Anda.

DUKUNGAN

U N T U K  M E N J A G A  A N D A  D A N  O R A N G  T U A  A N D A  S E L A M A T

menjaga kamar dan meja 

kerja Anda tetap rapi

KERAPIAN

Prestasi adalah hadiah terbesar;  itu disebut VIRTUE.  

Kebajikan adalah teman terbaik JOY dan SELAMAT. 

Dengan bantuan Anda, itu akan membentuk SUKSES.

Satu-satunya cara untuk sukses adalah

kegigihan.  Bersikeras.  Bersikeras belajar, bekerja.  

Jadilah motivator dan dorong orang lain.

Bersihkan kamar Anda setiap pagi dan
biarkan udara segar dalam beberapa
kali sehari.  Bersihkan meja setelah

pekerjaan selesai. Atur buku catatan,
buku teks, dan buku kerja Anda

menurut subjek. Hanya gunakan yang
merupakan bagian dari rencana Anda

setiap hari.

jadwalkan hari kerja Anda

RENCANAKAN

hormati rencana kerja Anda
DISIPLIN

orang tua dan saudara Anda dapat membantu

Anda, tetapi mereka tidak bisa dan tidak

boleh bekerja dengan Anda

beri tahu orang tua Anda setiap

malam apa tugas harian yang

telah Anda capai

KONTROL

Prestasi: 

Anda ak
an menguasai 

ruang 

Anda dengan menjaganya 

agar tetap rapi.

Pencapaian: 

Merencanakan ke depan akan

membantu Anda mengatur waktu

hari Anda untuk memaksimalkannya.

Prestasi: Ini akan membuat Anda senang

bisa menjadikan waktu belajar

Anda berharga.

Prestasi: 

Anda akan bangga pada diri sendiri, karena 

Anda dapat tetap berpegang pada perjanjian yang

telah Anda buat dengan diri sendiri.

Prestasi: 

Anda akan menjadi mandiri.
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