Tên học sinh__________________________________Số danh bạ:________________________ Kính
(Phụ huynh hay người giám hộ)

VIỆC ĐẾN TRƯỜNG DO LUẬT PHÁP BẮC BUỘC
•
•
•

Luật pháp của tiểu bang bắc buộc trẻ em từ 8 đến 17 tuổi phải đi học.
Trẻ em từ 6 đến 7 tuổi nếu có ghi danh vào trường cũng phải đến trường.
Thiếu niên từ 16 tuổi hay lớn hơn có thể được miễn không phải đến trường nếu chúng đạt được
một số tiêu chuẩn. Nếu quý vị muốn thảo luận về những vấn đề này xin vui lòng tiếp xúc Ryan
Bunda, school counselor, at 425-298-5329/ Ryan.Bunda@highlineschools.org.

Nếu con em của quý vị vắng mặt, xin liên lạc với Meghan Moreno, office assistant, at 206-631-4300/
Meghan.Moreno@highlineschools.org.
Toàn bộ luật lệ về việc bỏ học có thể tìm thấy nếu vào google “RCW 28A.225” và bấm vào lựa chọn thứ
nhất.
NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG HỌC KHI HỌC SINH VẮNG MẶT
•

Nếu con em của quý vị vắng mặt không lý do 2 lần trong một tháng, luật RCW28A.225 bắt buộc
chúng tôi phải co một buổi họp với quý vị và con em của quý vị.

•

Ở bậc tiểu học, nếu vắng mặt có lý do 5 lần trong một tháng, hay vắng mặt có lý do từ 10 lần trở
lên trong một năm, nhà trường buộc phải tiếp xúc với quý vị để sắp đặt buổi họp. Sẽ không cần
có buổi họp nếu có giấy của bác sỉ, hay thư của quý vị cho biết trước về sự vắng mặt, và có một kế
hoạch giúp học sinh không bị thua sút trong việc học hành.

•

Nếu con em của qúy vị vắng mặt không lý do 7 lần trong một tháng và 10 lần vắng mặt không lý
do trong một niên học, chúng tôi bắc buột phải nộp một Thỉnh nguyện thư lên Tòa án Thiếu niên,
quy trách việc vi phạm luật RCW 28A.225.010, luật nói về việc bắt buộc phải đi học. Quý vị và con
em phải đến Tòa án thiếu niên.

QÚY VỊ CÓ BIẾT?
•

Việc đến trường đúng giờ, ở trong trường suốt ngày và mỗi ngày sẽ cho con em của quý vị cơ hội
cao nhất trong việc hoàn tất chương trình trung học.

•

Bắt đầu từ lớp mẫu giáo, việc vắng mặt trung bình 2 lần một tháng, dù có lý do hay không, sẽ làm
cho con em gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đạt tiêu chuẩn học tập môn toán và đọc chử khi
vào lớp ba.

•
•

Đến lớp sáu, việc vắng mặt là một trong ba dấu hiệu là học sinh sẽ bỏ học ở bậc trung học.
Việc vắng mặt là một dấu hiệu cho thấy học sinh không còn thích đi học, có khó khăn trong bài
tập, bị bắt nạt ở trường hay đang phải đối phó với một số khó khăn trầm trọng.

•

Đến lớp 9, việc đến trường đều đặn là một dấu hiệu báo trước là học sinh sẽ tốt nghiệp trung học,
còn tốt hơn là số điễm đạt được trong kỳ thi ở lớp 8.

NHỮNG VIỆC QUÝ VỊ LÀM ĐƯỢC
•

Không cho con em ở nhà trừ khi chúng thật sự bệnh, tỷ dụ sốt cao, ói mữa, tiêu chảy hay bị nổi
sải dể lây.

•
•

Nên tránh các buổi hẹn hay những cuộc du lịch khi trường còn đang dạy học.
Theo dõi việc đến trường của con em. Nếu vắng mặt trên 9 ngày, có lý do hay không, sẽ làm cho
con em của quý vị có rủi ro sẽ bị tụt hậu.

•
•

Ấn định giờ giấc đi ngủ và thức dậy cũng như phải làm xong bài tập đêm trước khi đi học.
Có một kế hoạch dự trù vớii những người trong gia đình, lối xóm, hay những người phụ huynh
khác để mang con em đến trường nếu quy vị có việc gấp.

Thông tin đáng để ý trong việc con em đến trường nằm trong trang www.attendanceworks.org
Nếu quý vị có bất cứ khó khăn nào trong việc đưa con em đến trường vì bất cứ lý do gì, chúng tôi sẳn
sàng hổ trợ và tiếp tay với quý vị để có một giải pháp thích hợp. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để
có một buổi họp thảo luận việc con em đến trường. Charliesha Cox, office manager, at 206-63143001/ Charliesha.Cox@Highlineschools.org

Nay kính
Alexandria Haas
Principal
Chử ký bên dưới chứng minh quý vị đã đọc (hay người khác đọc cho quý vị) và hiểu thư này.
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