THƯ CAM KẾT CHUYÊN CẦN CỦA GIA ĐÌNH
XIN KÝ TÊN VÀ GỞI ĐƠN NÀY TRỞ LẠI
Qúy Phụ huynh/ Giám hộ thân mến,
Năm nay, Học Khu Renton đang nỗ lực đặc biệt để đảm bảo rằng tất cả học sinh đều được hưởng lợi đầy đủ
từ việc giáo dục của mình bằng cách đi học đều đặn. Đi học thường xuyên giúp trẻ cảm nhận tốt hơn về
trường học - và bản thân. Đi học đều đặn sẽ giúp trẻ làm việc tốt ở trường trung học, đại học và tại nơi làm
việc.
QUÝ VỊ CÓ BIẾT?
•
•
•
•
•
•
•

Bắt đầu học mẫu giáo, nghỉ học quá nhiều (có lý do và không có phép) có thể khiến trẻ bị tụt hậu trong
trường học.
Nếu mất 10 phần trăm của năm học (hoặc khoảng 18 ngày) làm tăng khả năng học sinh của bạn sẽ
không đọc hoặc thành thạo toán ở cùng trình độ với các bạn cùng lứa tuổi..
Học sinh vẫn có thể bị tụt lại nếu chỉ bỏ lỡ một hoặc hai ngày trong vài tuần một lần..
Đi học trễ có thể dẫn đến chuyên cần sa sút.
Sự vắng mặt có thể ảnh hưởng đến toàn bộ lớp học nếu giáo viên phải giảm tốc độ học để giúp trẻ bắt
kịp.
Đến lớp 6, nghỉ học là một trong ba dấu hiệu cho thấy học sinh có thể bỏ học trung học.
Đến lớp 9, việc đi học thường xuyên và đầy đủ là một yếu tố dự đoán tỷ lệ tốt nghiệp tốt hơn so với
điểm kiểm tra ở lớp 8.

CHÚNG TÔI CẦN GÌ TỪ QUÝ VỊ
Chúng tôi nhớ con của bạn khi các em vắng mặt, và chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của các em cho
trường học của chúng tôi. Chúng tôi muốn bạn giúp đảm bảo rằng con của bạn đi học đều đặn và thành công
ở trường. Nếu con của bạn sẽ vắng mặt, vui lòng liên hệ với trường học của con bạn. Luật mới của tiểu bang
yêu cầu chúng tôi phải có chữ ký của bạn để xác minh rằng bạn đã nhận được thông tin đi học từ khu học
chánh.
LỜI HỨA CỦA CHÚNG TÔI CHO QUÍ VỊ
Chúng tôi biết rằng có rất nhiều lý do khiến học sinh nghỉ học, từ lo ngại về sức khỏe đến những thách thức về
kết nối. Có nhiều người trong trường của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để giúp bạn nếu bạn hoặc học sinh
của bạn gặp khó khăn trong việc đến trường đều đặn hoặc đúng giờ. Vui lòng liên hệ với văn phòng điểm
danh, y tá trường học, cố vấn hoặc giáo viên của con bạn nếu bạn cần hỗ trợ. Chúng tôi sẽ theo dõi việc tham
dự hàng ngày, liên lạc với bạn để hiểu sự vắng mặt, đồng thời xác định các rào cản và hỗ trợ sẵn có để vượt
qua những thách thức mà bạn có thể gặp phải trong việc giúp đỡ học sinh của mình đi học.
CHÍNH SÁCH TRƯỜNG HỌC VÀ LUẬT TIỂU BANG
Quan trọng là quívị hiểu những chínhsách và thủtục của nhà trường, cũng như Luật Tiểu Bang Washington,
đểđảm bảo con quívị thành công trong trườnghọc. Luật tiểu bang về chuyên cần bắtbuộc, được gọi là BECCA
Bill, yêu cầu các con từtuổi8 đến 17 đi họctrường công cộng, trườngtưhay chươngtrìnhhọctại nhà mà được
chấp thuận bởihọckhu. Các trẻ từ 6 hay 7 tuổi không được đòi hỏi ghi danh trong trường. Tuy
nhiên,nếuphụhuynh ghi danh trẻ 6 hay 7 tuổi của họ, học sinh phải họctrọn thời gian. Thanh niên16 hay lớn
hơn có thể được chophépkhỏi đi họctrường công nếu chúng đạt những yêu cầu nhất định.
http://aps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225

Chínhsách và ThủtụcHọcKhuRenton 3122 về những vắng mặt có lý do và không lý do có thể tìm thấy trên
trangmạnghọckhuhttp://go.boarddocs.com/wa/rpswa/Board.nsf/goto?open&id=AFSU647A496D.
Thông tin
này cũng bao gồm trong cẩmnanghọc sinh chotrườnghọcquívị.
Chúng tôi, trườnghọc, được yêu cầulấyhiệndiệnhàng ngày và lưu ý choquívị khi học sinh quívị có
vắng mặt không lý do.
Nếuhọc sinh quívị cóBA vắng mặt không lý do trong một tháng, Luật Tiểu bang (RCW 28A.225.020) yêu
cầu chúng tôi lênhẹn một buổihọp với quívị và học sinh quívịđểxácđịnh các ràocản và các hổtrợ sẵn có đểđảm
bảo đi họcthườngxuyên. Chúng tôi sẽ pháttriển một kếhoạchđòi hỏi một đánhgiáđểquyếtđịnhcách tốt nhất
đểđápứng những nhu cầu của học sinh quívị và giảmthiểusựvắng mặt.
Trong TrườngTiểuhọc, sau5 vắng mặt lý do trong bấtcứ tháng nào hay 10 hay nhiều vắng mặt có lý do
trong một năm học, họckhu được yêu cầu liên lạc quívịđểlênlịchhọp vào thời điểmhợp lý và đồng thuận với
tối thiểu một nhânviênhọckhu, đểxácđịnh các ràocản và các hổtrợ có sẵn choquívị và học sinh quívị. Buổihọp
không yêu cầunếuhọc sinh quívịđã cung cấpgiấybácsĩ, hay có sựsắpxếp trước hànhvănchovắng mặt đó, và
phụhuynh, học sinh và trườnghọcđãthựchiện một kếhoạchđểhọc sinh quívị không bị thụthậu về họctập.
Nếuhọc sinh của quívị có một Kếhoạchgiáodụccánhân hóa, hay một kếhoạch504, độingủ tạo ra kếhoạch cần
triệutập lại.
Nếuhọc sinh quívị cóbảyvắng mặt không lý dotrong bấtcứ tháng nào hay 15 vắng không lý do trong năm
học, chúng tôi được yêu cầunộpđơnthĩnhcầu với Juvenile court (tòaánvị thành niên), cáobuộc vi phạm of
RCW 28A.225.010, luật chuyên cần bắtbuộc. Quívị và con quívị có thể cần có mặt trong tòa Juvenile Curt
nếuhọc sinh quívịtiếptụctrốnhọc.
QUÍ VỊ CÓ THỂ LÀM GÌ
•
•
•
•
•
•

Nói chuyện với học sinh quívị về tầmquan trọng của chuyên cần
Lậpgiờ đi ngủthườngxuyên và lịchtrìnhbuổi sáng
Chuẩn bị chotrườnghọc vào đêm trước, hoàntấtbàitập ở nhà, và có giấcngủ tốt
Đừngđểhọc sinh quívị ở nhà trừ khi chúng thật sựbệnh. Giữ trong tâm trírằng đau bụng hay nhức đầu
có thể là dấuhiệu của lo lắng và không phải là lý do để nghỉ ở nhà.
Tránh những buổihọp và nhiều chuyến đi chơi thêm khi trườnghọc đang diễn ra
Theo dõichuyên cần của học sinh quívị. Vắng hơn 9 ngày có thể đẩyhọc sinh quívị vào rủiro bị
tuộthậu.

XIN GỞI LẠI THƯ NÀY CHO TRƯỜNG HỌC CON QUÝ VỊ
Tên Học sinh (Vui lòng viết In)_________________________________________Lớp : ________
Chữ ký quý vị phía dưới chỉ rằng quí vị đã đọc và hiểu chính sách và thủ tục chuyên cần của Học Khu
Renton:
Tên PHỤ HUYNH_____________________________________________________________________
Chữ ký Phụ huynh : __________________________________Ngày : _____/______/______
PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP THÍCH NHẤT (khoanh tròn một) Nhắn tin, gọi điện, email
Bạn muốn chúng tôi sử dụng số điện thoại hoặc địa chỉ email nào? ___________________ _________________________

