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Kính Gởi Quý Phụ Huynh/Giám Hộ,
Năm nay, Edmonds School District, đang có sự nỗ lực đặc biệt để bảo đảm cho tất cả mọi học sinh đều được hưởng đầy
đủ ích lợi từ giáo dục bằng cách đi học đều. Đi học đều giúp học sinh cảm thấy thoải mái hơn về trường học—và về bản
thân các em. Học sinh của quý vị có thể bắt đầu rèn luyện thói quen này từ lớp mẫu giáo để các em học được ngay rằng
đi học đúng giờ, đều đặn mỗi ngày là điều quan trọng. Việc đi học đều sẽ giúp cho học sinh được thành công ở trường
trung học, đại học, và khi đi làm.
QUÝ VỊ CÓ BIẾT?
• Bắt đầu ngay từ lớp mẫu giáo, nghỉ học quá nhiều (cho dù có phép hay không phép) có thể làm cho học sinh
không theo kịp trình độ ở trường.
• Nếu nghỉ 10 phần trăm số ngày học (hay khoảng 18 ngày) học sinh có thể sẽ không biết đọc hay làm toán ở trình
độ giống như các bạn học cùng lớp.
• Học sinh vẫn có thể không theo kịp trình độ cho dù em chỉ nghỉ học một hay hai ngày cách mỗi vài tuần.
• Đi học trễ có thể gây ra việc vắng mặt nhiều.
• Nghỉ học nhiều có thể làm ảnh hưởng đến cả lớp nếu giáo viên phải dạy chậm lại để giúp học sinh đó theo kịp.
• Lên lớp 6, nghỉ học nhiều là một trong ba dấu hiệu báo trước học sinh đó có thể sẽ bỏ học ở bậc trung học.
• Nếu đi học đều, con của quý vị sẽ học được những khả năng giao tiếp quý giá và có cơ hội gầy dựng mối quan hệ
hữu ích với những học sinh khác và nhân viên trường học.
• Nghỉ học nhiều có thể là dấu hiệu cho biết học sinh đó đang không thích đi học, đang gặp khó khăn trong việc
học, đang bị bắt nạt hay gặp phải khó khăn khác có thể là nghiêm trọng.
• Lên lớp 9, đi học đều và ít nghỉ học là dấu hiệu giúp dự đoán về tỷ lệ tốt nghiệp tốt hơn là điểm thi lớp 8.
QUÝ VỊ CẦN PHẢI LÀM GÌ
Chúng tôi sẽ nhớ học sinh của quý vị khi các em tốt nghiệp và chúng tôi trân trọng sự đóng góp của các em cho trường
của chúng ta. Chúng tôi mong quý vị giúp trong việc chắc chắn học sinh của quý vị đi học đều và được thành công ở
trường. Nếu học sinh của quý vị cần nghỉ học, xin liên lạc với chúng tôi
CHÚNG TÔI HỨA VỚI QUÝ VỊ
Chúng tôi biết rằng có rất nhiều lý do làm cho học sinh phải nghỉ học, từ những vấn đề về sức khỏe đến khó khăn về việc
đưa đón. Có nhiều người trong trường của chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị nếu quý vị hoặc học sinh của quý vị gặp khó
khăn trong việc đi học thường xuyên hoặc đúng giờ. Chúng tôi hứa sẽ theo dõi việc học sinh đi học hằng ngày, để thông
báo khi học sinh của quý vị không đi học, liên lạc với quý vị để tìm hiểu lý do tại sao các em nghỉ học, và xác định những
khó khăn trở ngại và sự trợ giúp có sẵn để vượt qua những khó khăn quý vị gặp phải để giúp cho học sinh của quý vị đi
học.
Chữ ký của quý vị dưới đây cho biết rằng quý vị đã đọc và hiểu những chính sách và thủ tục về việc đi học đều
trong Edmonds School District
Tên học sinh ___________________________________________ ngày sinh ____________
Tên cha mẹ ____________________________________________ Ngày _____________________
Để biết thêm thông tin về các chính sách và pháp luật nhà nước xem lại

NHỮNG ĐIỀU QUÝ VỊ CÓ THỂ LÀM
• Quy định giờ đi ngủ thường lệ và giờ thức dậy buổi sáng.
• Chuẩn bị cho việc đi học từ tối hôm trước, làm xong bài tập và ngủ đủ giấc ban đêm.
• Tìm hiểu xem ngày đi học bắt đầu vào ngày nào và chắc chắn cho con của quý vị đã chích ngừa đủ theo như đòi
hỏi.
• Đừng cho học sinh của quý vị nghỉ học ở nhà trừ khi các em bị bệnh thật. Nên nhớ nếu học sinh than là bị đau
bụng hay nhức đầu thì đó có thể là dấu hiệu của sự lo lắng và không phải là lý do để nghỉ học ở nhà.
• Tránh các buổi hẹn và những chuyến đi chơi lâu ngày khi đang trong năm học.
• Có sẵn kế hoạch phòng hờ cho việc đi đến trường nếu lỡ có chuyện bất ngờ xẩy ra. Hãy nhờ người thân trong gia
đình, hàng xóm, hay một phụ huynh khác.
• Theo dõi việc đi học đều của học sinh. Nghỉ học nhiều hơn 9 ngày có thể làm cho học sinh không theo kịp trình độ.
• Nói chuyện với học sinh về sự quan trọng của việc đi học đều.
• Nói chuyện với giáo viên của học sinh nếu quý vị nhận thấy có sự thay đổi đột ngột về cách cư xử. Việc này có thể
liên quan đến chuyện gì đó xẩy ra ở trường.
CÁC CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ LUẬT TIỂU BANG
Quý vị cần hiểu các chính sách và thủ tục của chúng tôi, cũng như luật Tiểu Bang Washington vì đây là điều quan trọng,
để bảo đảm cho con quý vị được thành công ở trường. Luật Tiểu Bang về việc bắt buộc đi học, gọi là Dự Luật Becca, bắt
buộc trẻ em từ 8 tuổi đến 17 tuổi phải đi học ở trường công lập, trường tư thục, hay một chương trình học ở nhà được
khu học chánh phê chuẩn. Trẻ em 6 hay 7 tuổi không bị bắt buộc phải ghi danh đi học. Tuy nhiên, nếu phụ huynh ghi
danh cho con 6 hay 7 tuổi đi học, thì học sinh đó phải đi học trọn ngày. Thiếu niên từ 16 tuổi trở lên có thể được miễn đi
học ở trường công lập nếu các em đáp ứng một số đòi hỏi. http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225
Nếu học sinh của quý vị nghỉ học không phép hai ngày trong một tháng, luật tiểu bang (RCW 28A.225.020) bắt buộc
chúng tôi phải sắp xếp buổi họp với quý vị và học sinh của quý vị để tìm hiểu về những khó khăn trở ngại và những sự
trợ giúp có sẵn để bảo đảm cho học sinh đi học đều. Khu có trách nhiệm soạn thảo kế hoạch có thể cần đến sự thẩm
định để xác định cách làm thế nào để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của học sinh quý vị và giảm số ngày nghỉ học.
Ở cấp tiểu học sau năm lần nghỉ học có phép trong bất cứ một tháng nào, hay mười lần nghỉ học có phép hoặc nhiều
hơn trong một năm học, khu học chánh bắt buộc phải liên lạc với quý vị để sắp xếp buổi họp vào giờ giấc hợp lý, do hai
bên thỏa thuận, cùng với ít nhất là một nhân viên của khu, để tìm hiểu về những khó khăn trở ngại và những sự trợ giúp
có sẵn cho quý vị và học sinh của quý vị. Không cần họp nếu học sinh của quý vị có giấy bác sĩ, hoặc có thư xin phép
trước về việc nghỉ học, và phụ huynh, học sinh và trường đã có kế hoạch để học sinh của quý vị không bị học chậm. Nếu
học sinh của quý vị có Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân hoặc Kế Hoạch 504 thì toán soạn thảo kế hoạch đó cần phải họp lại.
Nếu học sinh của quý vị nghỉ học không phép bảy lần trong bất cứ một tháng nào hoặc mười lần nghỉ không phép trong
một năm học, chúng tôi bắt buộc phải nộp đơn cho tòa án Thanh Thiếu Niên, cáo buộc sự vi phạm RCW 28A.225.010, là
đạo luật bắt buộc đi học. Đơn đó có thể được tự động tạm hoãn và học sinh của quý vị và gia đình có thể được chuyển
qua Hội Đồng Đảm Trách Việc Trốn Học, hoặc quý vị và học sinh của quý vị có thể phải ra Tòa Thanh Thiếu Niên. Nếu học
sinh của quý vị tiếp tục trốn học thì có thể quý vị phải ra tòa.
Trân Trọng Kính Chào,

Dr. Kristine McDuffy
người quản lý
Edmonds School District

Hiệu trưởng

