Các bạn học sinh và gia
đình thân mến:
Chúng tôi hiểu sự căng thẳng, bối rối và không chắc chắn rằng tình hình sức khỏe hiện tại và việc đóng cửa
các trường học đã đặt lên tất cả mọi người. Trong khi bạn ở nhà, tài nguyên chính của bạn là cha mẹ / người
giám hộ của bạn, nhưng chúng tôi đang ở đây và bạn có thể truy cập được. Nhân viên dịch vụ sinh viên sẽ có
mặt qua email hoặc điện thoại vào các ngày học bình thường trong giờ hành chính. Xin nhắc lại, một số cách
chúng tôi hỗ trợ học sinh và gia đình là:
Hỗ trợ học tập: Giúp cơ cấu thời gian và học tập, thực hành các cách để vận động / giao tiếp với giáo
viên, v.v.
Hỗ trợ xã hội / cảm xúc: Chiến lược giảm căng thẳng, quản lý các mối quan tâm, kỹ năng mềm, quản lý thời
điểm khó khăn và nguồn lực cộng đồng, vv
Lập kế hoạch học tập và nghề nghiệp: Lập kế hoạch, lập kế hoạch bốn năm, thăm dò và lập kế hoạch nghề
nghiệp và đại học, nghiên cứu sử dụng lao động, chương trình đào tạo, quân sự và cao đẳng, vv
Bảng điểm:
Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý yêu cầu bảng điểm một cách kịp thời. Để yêu cầu bảng điểm chính thức được gửi
BẤM VÀO ĐÂY . Sẽ không mất phí cho bảng điểm được xử lý tại thời điểm này.
Bạn có quyền truy cập vào bảng điểm không chính thức với điểm trung bình và thứ hạng của lớp được
liệt kê trên đó thông qua tài khoản Infinite Campus của bạn / học sinh. Vui lòng đăng nhập, nhấp vào các
báo cáo dọc theo bên trái và chọn bảng điểm. Vui lòng biết nếu bạn gửi bảng điểm không chính thức tới
trường đại học hoặc học bổng vào thời điểm này, bạn có trách nhiệm yêu cầu bảng điểm chính thức khi
chúng tôi quay lại trường.
Học bổng:
Chúng tôi sẽ cập nhật trang web dịch vụ sinh viên và ngày đáo hạn nhận học bổng khi chúng tôi nhận
được chúng. Chúng tôi cũng sẽ gửi thông tin cập nhật qua Google Classroom vào đầu tuần tới.
Lớp học Google:
Bộ phận dịch vụ sinh viên đã tạo ra các lớp học google cho từng cấp lớp đểthống nhất trong truyền đạt
thông tintương lai và cung cấp hỗ trợ cho sinh viên. Vui lòng tham gia lớp học thích hợp cho (các) học sinh
của bạn và khuyến khích họ tham gia. Các mã lớp học được liệt kê dưới đây.
Lớp 2020: ff56nto
Lớpnăm 2021: 6kk42se
Lớpnăm 2022: i7dbdof
Lớp 2023: 2nwastg
Phương tiện truyền thông xã hội:
Theo dõi chúng tôi trên Instagram (@ghsstudentservice) và trên Twitter (@StudentServ_GHS) để cập
nhật, các mẹo học tập và sức khỏe tâm thần!
Nhân viên Dịch vụ Sinh viên (Cố vấn học đường, Nhà tâm lý học trường học) có thể

liên hệ với bạn
● qua email: Điều này không thay đổi.
● Qua điện thoại: Bạn có thể nhận được một cuộc hẹn cho một cuộc gọi điện thoại theo
lịch trình từ các trường học của Trường Green Greenfield, đây là chúng tôi.
Bạn có thể liên hệ với Nhân viên Dịch vụ Sinh viên:
● Email: Giống như mọi khi!
An toàn và bảo mật của sinh viên Bảo
● mật: Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ bí mật của bạn như mọi khi - mọi cuộc gọi điện thoại
và mọi cuộc họp Zoom sẽ được thực hiện riêng tư khi kết thúc liên lạc. Chúng tôi khuyến khích
bạn làm như vậy. Quy tắc báo cáo bắt buộc vẫn được áp dụng, có nghĩa là chúng tôi có
thể cần chia sẻ thông tin để đảm bảo sức khỏe và an toàn của bạn.
● An toàn: Nếu bạn nhận thức được tình huống an toàn của học sinh, khi một học sinh khác bày
tỏ ý định làm hại bản thân hoặc cho người khác, hoặc bạn có những lo ngại khác ngay lập tức:
Trước tiên hãy
○ nói với phụ huynh / người giám hộ về thể chất với bạn. Chọn một trong các hỗ trợ có
thể có sau:
■ Gọi 911 nếu mối đe dọa là khẩn cấp và ngay lập tức
■ Gọi cho Sở Cảnh sát Greenfield theo số 414-761-5602 để kiểm tra sức khỏe.
Cảnh sát có thể đến nhà của học sinh có vấn đề an toàn để xem họ có ổn
không và theo dõi cho phù hợp.
■ Sử dụng Đường dây văn bản Khủng hoảngĐường dây tại 741741 hoặccứu hộ
tự tử quốc gia 1-800-273-8255
■ Đường dây khủng hoảng của quận Milwaukee là 414-257-7222
■ Nếu phụ huynh tin rằng con họ đang gặp khủng hoảng, hãy gọi cho Nhóm
Khủng hoảng Di động của Trẻ em theo số 414-257 -7621
■ Sử dụng trang phòng chống tự tử GHS của chúng tôi được tìm thấy ở đây để
được hướng dẫn giúp bạn, bạn bè hoặc trẻ em.
●

Nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc trong giờ học bình thường và KHÔNG khẩn cấp và / hoặc đe
dọa đến tính mạng, hãy chọn trong số các hỗ trợ có thể sau:
○ Liên hệ với ai đó từ Nhân viên Hỗ trợ được liệt kê bên dưới
○ Vui lòng biết rằng chúng tôi có thỏa thuận với Hệ thống Trị liệu Trẻ em và Gia đình. Họ
đang tiếp tục làm việc với các gia đình mà họ đã bắt đầu và có sẵn như là một tài
nguyên. Gửi email cho Amy Kaminski, ak vitaminki @ Greensfield.k12.wi.us để biết
thêm thông tin.
Giờ làm việc không khẩn cấp

Tên và ngày / giờ khả dụng

Địa chỉ email

Điện thoại

Thứ hai 8: 30-11: 30
Michelle Wauer (Cố vấn trường học)

mwauer@greenfield.k12.wi.us

Số cập nhật để
theo dõi

Thứ ba 8: 30-11: 30
Michelle Wauer (Cố vấn trường học)

mwauer@greenfield.k12.wi.us

Số cập nhật để
theo dõi

Thứ Tư 8: 30-11: 30
James Barke (Cố vấn viên của trường)

jbarke@greenfield.k12.wi.us

Thứ Năm 8: 30- 11:30
Amy Kaminski (Nhà tâm lý học trường
học)

ak
vitaminki@greenfield.k12.wi.us

Thứ Sáu 8: 30-11: 30
Molly Sroka (Cố vấn viên của trường)

msroka@greenfield.k12.wi.us

Số cập nhật để
theo dõi
Số cập nhật để
theo dõi

Số cập nhật để
theo dõi

Chúng tôi biết rằng thời gian này có thể là khó khăn cho các gia đình, đặc biệt là nếu họ lo lắng về sức khỏe
và an toàn là tốt. Dưới đây là một số hướng dẫn bổ sung để thảo luận về COVID 19:
● Đối phó với căng thẳng trong đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm từ
SAMHSA
● Nói chuyện với trẻ em về coronavirus từ Học viện Tâm trí Trẻ
em

● Chăm sóc sức khỏe tinh thần của bạn khi đối mặt với sự không chắc chắn t ừ Tổ chức Hoa Kỳ về
Ngăn ngừa Tự tử
● Nói chuyện với Trẻ em về COVID-19 từ Hiệp hội Tâm lý học Quốc gia
● Hướng dẫn Người chăm sóc Phụ huynh từ Mạng lưới Căng thẳng Chấn
thương Trẻ em Quốc gia.
Sincerely,

Nhân viên Dịch vụ Học sinh Trung học Greenfield
Michelle Wauer, Cố vấn viên của trường (A-Hd) mwauer@greenfield.k12.wi.us
James Barke, Cố vấn viên của trường (He-Pe) jbarke@greenfield.k12.wi. chúng tôi
Molly Sroka, Trường tán tên cuối cùng (Pf-Z) msroka@greenfield.k12.wi.us
Amy Kaminski, Trường tâm lý akaminski@greenfield.k12.wi.us
Karin Steinke, Case quản lý
Shelly Hatcher, Đăng ký
Beth Fleischhacker, Trợ lý hành chính

