Vietnamese

Ngày 4, tháng 9, 2019
Kính gửi các quý phụ huynh/giám hộ,
Đi học chuyên cần là một trong những yếu tố dự đoán quan trọng nhất cho thành tích học tập và để con em của quý vị ngồi
vào chỗ của mình, sẵn sàng học tập cho cả ngày học là rất hữu ích cho các em, các bạn cùng lớp và cả cộng đồng trường học
của chúng ta. Hãy cùng làm việc với nhau để đảm bảo con em của quý vị đi học chuyên cần và có thể tận dụng tối đa các cơ hội
học tập của các em trong năm học này.
CHÚNG TÔI XIN HỨA VỚI QUÝ VỊ
Chúng tôi biết rằng có rất nhiều lý do khiến học sinh nghỉ học, từ các vấn đề sức khỏe đến các trở ngại về việc chuyên chở. Có
rất nhiều nhân viên trong trường của chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị nếu quý vị hoặc học sinh đối mặt với những trở ngại
trong việc đến trường thường nhật hoặc đúng giờ. Chúng tôi hứa sẽ theo dõi việc đi học hàng ngày, chú ý khi học sinh vắng
mặt trong lớp, liên lạc với quý vị để hiểu tại sao các em vắng mặt, và xác định các rào cản và hỗ trợ để vượt qua những trở
ngại mà quý vị có thể gặp phải trong việc giúp con em của mình đến trường.
ĐIỀU CHÚNG TÔI CẦN TỪ QUÝ VỊ
Chúng tôi nhớ các em khi các em vắng mặt ở trường và chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của các em cho cộng đồng nhà
trường. Nếu con em của quý vị sẽ vắng mặt, xin vui lòng liên hệ trước với trường. Nếu vắng mặt không có kế hoạch, xin vui
lòng liên hệ với nhà trường trong vòng hai ngày học kể từ khi học sinh của quý vị quay trở lại.
LÀM THẾ NÀO CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM VIỆC CÙNG NHAU
• Đưa học sinh đi học trừ khi các em thực sự bị bệnh, chẳng hạn như sốt, nôn mửa, tiêu chảy hoặc phát ban truyền
nhiễm.
• Tránh các cuộc hẹn và đi du lịch trong ngày học.
• Theo dõi việc đi học chuyên cần của con em quý vị bằng cách sử dụng Source hoặc phương thức khác.

•

Đặt thói quen đi ngủ và thức dậy đều đặn (bao gồm giới hạn thời gian các em có thể sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào)
và hoàn thành bài tập về nhà và chuẩn bị cặp táp vào đêm hôm trước.

•

Có kế hoạch dự phòng để đến trường trong trường hợp có điều gì đó xảy ra (đây có thể là tuyến đường xe buýt, đường
giao thông hoặc kế hoạch với các thành viên gia đình, hàng xóm hoặc phụ huynh khác).

•

Trao đổi với nhà trường về cách chúng ta có thể làm việc cùng nhau để hỗ trợ cho học sinh của quý vị đi học chuyên cần.
NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI KHI HỌC SINH VẮNG MẶT

•

Nếu học sinh có ba lần vắng mặt không có lý do trong một tháng, luật tiểu bang (RCW 28A.225.020) yêu cầu chúng tôi có
một cuộc họp với phụ huynh và học sinh.

•

Nếu con em của quý vị đang học tiểu học và có năm lần vắng mặt có lý do trong bất kỳ tháng nào, hoặc mười lần hay
nhiều lần vắng mặt có lý do trong năm học, chúng tôi được yêu cầu liên hệ với phụ huynh để sắp xếp một cuộc họp. Nếu
quý vị cung cấp một giấy của bác sĩ hoặc sắp xếp trước sự vắng mặt, và một kế hoạch được thực hiện để học sinh không
bị thục lùi trong học tập, thì không cần phải có một cuộc họp.

•

Nếu học sinh có bảy lần vắng mặt không có lý do trong bất kỳ tháng nào hoặc mười lần vắng mặt không có lý do trong
năm học và với sự hỗ trợ và can thiệp của chúng tôi đã không giúp học sinh của quý vị đến trường thường xuyên, chúng
tôi buộc phải nộp đơn lên tòa án vị thành niên, cáo buộc vi phạm của RCW 28A.225.010, luật bắt buộc đến trường của
bang Washington.

Quy cách đi học chuyên cần của chúng tôi, bao gồm các lý do tại sao vắng mặt có thể được miễn, có thể được tìm thấy tại
seattleschools.org dưới School Board » Policies and Procedures » Series 3000 – Students hoặc tại
seattleschools.org/attendance.
Xin cảm ơn và chúc quý vị có một năm học tuyệt vời!

Trân trọng,
Principal Signature

