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Ngày 5, tháng 9, 2018
Kính Gởi Quý Phụ Huynh/Giám Hộ,
Đi học đều là một trong những dự báo mạnh mẽ nhất về thành tích học tập và việc học sinh có mặt
trong trường, sẵn sàng học tập trong cả ngày đi học sẽ có lợi cho họ, bạn học trong lớp, và toàn bộ cộng
đồng nhà trường. Hãy cùng nhau làm việc để đảm bảo con quý vị đi học đều và học được tất cả những gì
trong trường năm học này.
QUÝ VỊ CÓ BIẾT?
• Bắt đầu ở mẫu giáo, nghỉ học quá nhiều (có phép hoặc không có phép) có thể khiến trẻ thụt lùi ở
trường.
• Khi lên lớp 6, tình trạng vắng mặt thường xuyên là một trong ba dấu hiệu cho thấy học sinh có
thể bỏ học nửa chừng.
• Khi lên lớp 9, đi học đều đặn và thường xuyên là dấu hiệu dự báo tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn điểm
số kiểm tra của lớp 8.
• Với việc có mặt tại trường, con của quý vị học được nhiều kỹ năng xã hội quý giá và có cơ hội
phát triển các mối quan hệ ý nghĩa với các học sinh khác và nhân viên trường học.
LỜI HỨA CỦA CHÚNG TÔI VỚI QUÝ VỊ
Chúng tôi biết rằng có nhiều lý do mà học sinh vắng mặt, từ vấn đề về sức khỏe đến những khó khăn
trong phương tiện đi lại. Có nhiều nhân viên trong trường của chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị nếu quý
vị hoặc con của quý vị gặp những khó khăn trong việc đi học đều đặn hoặc đi học đúng giờ. Chúng tôi
hứa sẽ theo dõi việc chuyên cần hàng ngày, thông báo khi học sinh bỏ học, liên lạc với quý vị để tìm hiểu
lý do vắng mặt, và giúp nhận biết những rào cản và hỗ trợ có sẵn để vượt qua những khó khăn mà quý vị
có thể gặp phải trong việc giúp học sinh đi học chuyên cần.
NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TÔI CẦN TỪ QUÝ VỊ
Chúng tôi nhớ các học sinh khi trẻ rời khỏi và chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của trẻ với trường
học. Chúng tôi muốn quý vị giúp chúng tôi đảm bảo rằng con của quý vị theo học đều đặn và thành công
ở trường. Nếu con của quý vị sẽ vắng mặt, vui lòng liên hệ trước với trường. Nếu vắng mặt ngoài dự
kiến, vui lòng liên hệ nhà trường trong vòng hai ngày học về ngày học sinh đi học lại.
NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI SỰ VẮNG MẶT CỦA HỌC SINH
• Nếu con của quý vị vắng mặt không phép ba lần trong một tháng, luật pháp tiểu bang (RCW
28A.225.020) quy định rằng chúng tôi sẽ xếp lịch cuộc họp phụ huynh với quý vị và con của quý
vị.
• Nếu trẻ học trường tiểu học và vắng mặt có phép năm ngày trong bất kỳ tháng nào, hoặc vắng
mặt có phép trên mười ngày trong một năm học, chúng tôi phải liên lạc với quý vị để xếp lịch
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•

cuộc họp phụ huynh. Cuộc họp phụ huynh không bắt buộc nếu quý vị cung cấp giấy của bác sĩ
hoặc đã xin phép nghỉ học trước, và có kế hoạch để trẻ không bị mất bài vở.
Nếu trẻ vắng mặt không phép bảy ngày trong bất kỳ tháng nào hoặc vắng mặt không phép mười
ngày trong một năm học và những nỗ lực cũng như can thiệp của chúng tôi không giúp trẻ đi
học đều đặn, chúng tôi phải nộp Đơn kiến nghị lên Tòa án Vị thành niên, cáo buộc vi phạm RCW
28A.225.010, luật của bang Washington về việc chuyên cần bắt buộc. Quý vị và con của quý vị có
thể cần phải trình diện tại Tòa án Vị thành niên.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thủ tục chuyên cần của chúng tôi, bao gồm lý do vắng mặt có thể được cho
phép, trên tran seattleschools.org u trong phần School Board » Policies and Procedures » Series 3000 –
Students hoặc trên trang http://seattleschools.org/attendance.
CHÚNG TA CÙNG LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO
•
•
•
•
•
•

Không cho trẻ nghỉ học trừ khi trẻ thật sự ốm như sốt, ói mửa, tiêu chảy, hoặc nổi mẫn lây
nhiễm.
Tránh các cuộc hẹn và du lịch khi đang trong học kỳ.
Theo dõi sự chuyên cần của trẻ bằng cách theo dõi ở the Source hoặc các cách khác.
Ấn định giờ ngủ và hoạt động buổi sáng đều đặn (bao gồm giới hạn giờ chơi thiết bị điện tử buổi
tối) và hoàn tất bài tập về nhà và soạn tập vở vào đêm hôm trước.
Lập kế hoạch dự phòng để đưa trẻ đến trường trong trường hợp phát sinh sự cố (có thể là tuyến
xe buýt khác, tuyến đường khác hoặc kế hoạch với người trong gia đình, hàng xóm hoặc các phụ
huynh khác).
Nói chuyện với nhà trường về cách chúng ta có thể cùng làm việc để hỗ trợ việc đi học đều của
học sinh

Cảm ơn quý vị và chúc học sinh có một năm học tuyệt vời!
Trân trọng,
Attendance Department
Trường Công Lập Seattle

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chữ ký của quý vị dưới đây nói rằng quý vị đã đọc(hoặc ai đó đọc cho quý vị) và hiểu lá thư này.
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Viết In Tên: ___________________________________________________________________________
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