KHI CON QUÝ VỊ VẮNG MẶT, VUI
LÒNG:
1. Gọi điện thoại đến trường để xin nghỉ.
2. Gửi thư ngắn cho giáo viên để giải thích
lý do vắng mặt.
3. Nếu quý vị đưa con đến bác sĩ
do bị bệnh, hãy lấy giấy xác nhận và cung
cấp giấy xác nhận này cho nhà trường.
Xác nhận của bác sĩ sẽ giải thích sự vắng
mặt - không miễn cho sự vắng mặt.
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4. Kiểm tra xem có bất kỳ bài tập nào mà con
quý vị có thể làm ở nhà để bù đắp cho bất
kỳ thời gian nào đã bỏ lỡ không.
5. Hỏi nhà trường xem có bất kỳ bước nào
khác mà quý vị phải thực hiện hay không.

HƯỚNG DẪN ĐI HỌC DỰA VÀO
LUẬT CỦA BANG MASSACHUSETTS
Dưới đây là phần tóm tắt luật và chính sách
của Sở học chánh Worcester:
• Sự

phát triển của thói quen đi học tốt bắt
đầu ở trường mẫu giáo và nhà trẻ.

• Trẻ

em học được ngay tức thì rằng việc đi
học hàng ngày và đúng giờ là rất quan
trọng.

• Luật

của Bang YÊU CẦU học sinh trong độ
tuổi từ 6 -16 phải đi học.

• Khi

vắng mặt bảy lần, đơn khiếu nại ra tòa
có thể được nộp để phản đối phụ
huynh/người giám hộ đã không cho trẻ
đến trường.
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• Khi

vắng mặt tám lần trong một quý, đơn
khiếu nại ra tòa có thể được nộp để phản
đối trẻ vì trốn học.

• Khi

vắng mặt mười bốn lần, học sinh có thể
mất tín chỉ trong lớp và có nguy cơ ở lại
lớp.

Sở hởc chánh Worcester là Cở sở Giáo dởc/Nhà tuyởn dởng cung cởp Cở hởi Bình đởng/Không
Phân biởt đởi xở bởt kở chởng tởc, màu da, giởi tính, đở tuởi, tôn giáo, nguởn gởc quởc gia, giởi
tính, tình trởng hôn nhân, khuynh hởởng tình dởc, tình trởng khuyởt tởt hoởc vô gia cở. Sở hởc
chánh Worcester cung cởp quyởn truy cởp công bởng và toàn diởn vào các chởởng trình giáo
dởc tởng quát, nghở nghiởp và đào tởo nghở và viởc làm.
Đở biởt thêm thông tin liên quan đởn Cở hởi Bình đởng/Không Phân biởt đởi xở, hãy liên hở vởi
Ngởởi quởn lý Nhân sở, 20 Irving Street, Worcester, MA 01609, 508-799-3020.
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Đi học đầy đủ tạo nên tất cả sự khác biệt!
Hãy giúp con quý vị thành công ở trường bằng cách xây dựng thói
quen đi học sớm và đầy đủ
Thành công ở trường liên quan chặt chẽ đến việc đi học đầy đủ!

QUÝ VỊ CÓ BIẾT?
• Đi học đều giúp trẻ em cảm thấy tốt hơn
trong học tập - và về bản thân.
• Nghiên cứu cho thấy trẻ càng sớm biết rằng
học là nhiệm vụ của mình và rằng trẻ có
công việc quan trọng để làm, chúng sẽ
càng thành công trong học tập.
• Đi học đầy đủ sẽ giúp trẻ học tốt ở trường
trung học phổ thông, cao đẳng và ở nơi
làm việc.
• Đi học muộn có thể dẫn đến việc đi học
không
đầy
đủ
và
bỏ
lỡ
cơ hội học.
• Việc
học
bắt
đầu
lúc
trẻ
hình thành thói quen buổi sáng của
chúng.
Khi trẻ đi học muộn, thậm chí chỉ là
một vài phút, việc học sẽ bị gián đoạn.
• Học sinh vẫn có thể bị tụt lại phía sau nếu
bỏ lỡ chỉ một hoặc hai ngày mỗi vài tuần.
• Vắng mặt thường xuyên (nghỉ học 10
%)
có
thể
khiến
việc
học
đọc khó hơn.
• Hai lần vắng mặt một tháng = 20 lần vắng
mặt một năm. Nếu trẻ vắng mặt 18 lần
mỗi năm, khi kết thúc lớp 9, trẻ đã nghỉ
học một năm tròn!

CÁC CÁCH ĐỂ GIÚP TRẺ PHÁT TRIỂN
THÓI QUEN ĐI HỌC VÀ ĐÚNG GIỜ:
• Đặt giờ đi ngủ và thói quen vào buổi sáng đều
đặn.
• Chọn quần áo và xếp vào ba lô từ tối hôm
trước.
• Bữa sáng được phục vụ tại trường hàng ngày,
nếu trẻ ăn sáng tốt, chúng đã sẵn sàng để
học.
• Nói chuyện với trẻ về tầm quan trọng của việc
học.
• Hỏi trẻ em đã làm những gì tại trường mỗi
ngày và tạo cuộc hội thoại tích cực
chi
tiết.
• Đừng để con quý vị ở nhà trừ khi con thực sự
bị bệnh.
• Nếu con của quý vị có vẻ lo lắng về việc đến
trường, hãy nói chuyện với giáo viên, cố vấn
điều chỉnh trong trường hoặc những phụ
huynh
khác
để được tư vấn về cách giúp con cảm thấy
thoải mái và phấn khích trong học tập.
• Xây dựng kế hoạch dự phòng cho việc đi học
nếu có chuyện gì đó xảy ra. Gọi điện thoại
cho thành viên trong gia đình, hàng xóm
hoặc
phụ
huynh
khác.
• Tránh các cuộc hẹn khám bệnh và các chuyến
đi kéo dài khi đang trong học kỳ.

