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Có mặt ở trường có một tầm ảnh hưởng rất lớn đối với sự thành công trong việc học tập của một học sinh khởi đầu 
từ mẫu giáo và tiếp tục tới trung học. Ngay cả khi đứa trẻ lớn lên và độc lập hơn, các gia đình đóng một vai trò quan 
trọng trong việc đảm bảo các học sinh đến trường an tooàn mỗi ngày và hiểu tại sao việc hiện diện là rất quan 
trọng cho sự thành công ở trường học và trong việc làm.  

 

QUÝ VỊ CÓ BIẾT? 
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Chú Ý đến Việc Hiện Diện: 
Cho Con Em Có Mặt Ðầy Ðủ ở Trường Trung Học Cấp 2 & 3 

• Các học sinh không nên bỏ lỡ hơn 9 ngày học trong  mỗi niên học để tiếp tục tham gia, thành công và tốt nghiệp. 
• Các vắng mặt có thể là một dấu hiệu rằng một học sinh mất hứng thú ở trường học, gặp khó khăn với bài tập, đối phó với một 

bắt nạt hoặc gặp phải những khó khăn nghiêm trọng khác.  
• Vào ở lớp 6, sự hay vắng mặt là một trong ba dấu hiệu rằng một học sinh có thể bỏ học trung học.  
• Vào ở lớp 9, việc đi học thường xuyên và đầy đủ là một yếu tố dự đón tốt hơn của các tỷ lệ tốt nghiệp so với các điểm thi lớp 8. 
• Mất 10 phần trăm, hoặc khoảng 18 ngày, của niên học có thể ảnh hưởng trầm trọng tới thành công học tập của một học si
• Các học sinh có thể bị vắng mặt kinh niên ngay cả khi các em chỉ bỏ lỡ một hoặc hai ngày vài tuần một lần. 
• Hiện diện là một kỹ năng sống quan trọng mà sẽ giúp cone m tốt nghiệp từ đại học và duy trì một việc làm.  

Xem việc đi học là ưu tiên hàng đầu 
• Thảo luận về tầm quan trọng của việc có mặt mỗi ngày, xem đó là sự kỳ vọng. 
• Giúp con em duy trì các thói quen hàng ngày, như hoàn tất bài tập về nhà và ngủ đủ giấc. 
• Cố gắng không  làm các cuộc hẹn bác sĩ hoặc nha sĩ trong ngày học. 
• Ðừng để con em ở nhà trừ khi chúng thực sự bị bệnh. Những than phiền về đau đầu hoặc đau bụng có thể là những 

dấu hiệu của lo lắng. 

Giúp con em thiếu niên của mình tiếp tục tham gia 
• Tìm hiểu nếu con em có cảm thấy tham gia vào các lớp học của chúng và cảm thấy an 

toàn từ những người bắt nạt và những mối đe doa khác. Ðảm bảo rằng con em không 
bỏ lỡ lớp học bởi vì các vấn đề hành vi và các chính sách kỷ luật của trường học. Nếu 
có bất kỳ những vấn đề này, hãy hợp tác với trường học.  

• Theo dõi quá trình tiến bộ của học tập và tìm sự giúp đỡ từ các giáo viên hoặc 
các người dạy kèm nếu cần thiết. Ðảm bảo rằng các giáo viên biết cách để liên 
lạc mình.  

• Theo dõi các mối liên hệ xã hội của con em mình. Áp lực bạn bè có thể dẫn đến việc 
bỏ học, trong khi đã số các học sinh không có nhiều bạn có thể cảm thấy bị cô lập.  

• Khuyến khích  các hoạt động sau giờ học có ý nghĩa, bao gồm thể thao và câu lạc bộ.  

Liên hệ với trường học 
• Biết chính sách hiện diện của trường học – các khích lệ và các hình phạt 
• Thảo luận với giáo viên của con em nếu quý vị nhận thấy những thay đổi đột ngột trong 

hành vi. Ðiều này có thể có gắn liền với những gì đang xảy ra ở trường học.  
• Kiểm sự hiện diện của con em để đảm bảo rằng những vắng mặt đó không chồng chất.  
• Hỏi để được giúp từ các viên chức trường học, các chương trình sau giờ 

học, các phụ huynh khác hoặc các cơ quan cộng đồng khác nếu quý vị gặp 
khó khăn về việc cho con em đi học.  



Ngày Ðầu Tuần Ngày Cuối Tuần
Các Ngày Học

trong Tuần
Các Ngày Học Tích 

Lũy
Ngày Bỏ Lỡ cho
Vắng Mặt 10%

8/12/2019 8/16/2019 3 3 0.3
8/19/2019 8/23/2019 5 8 0.8
8/26/2019 8/30/2019 5 13 1.3
9/2/2019 9/6/2019 4 17 1.7
9/9/2019 9/13/2019 5 22 2.2

9/16/2019 9/20/2019 5 27 2.7
9/23/2019 9/27/2019 5 32 3.2
9/30/2019 10/4/2019 5 37 3.7
10/7/2019 10/11/2019 5 42 4.2

10/14/2019 10/18/2019 4 46 4.6
10/21/2019 10/25/2019 4 50 5.0
10/28/2019 11/1/2019 5 55 5.5
11/4/2019 11/8/2019 5 60 6.0

11/11/2019 11/15/2019 4 64 6.4
11/18/2019 11/22/2019 5 69 6.9
11/25/2019 11/29/2019 2 71 7.1
12/2/2019 12/6/2019 5 76 7.6
12/9/2019 12/13/2019 5 81 8.1

12/16/2019 12/20/2019 4 85 8.5
12/23/2019 12/27/2019 0 85 8.5
12/30/2019 1/3/2020 0 85 8.5

1/6/2020 1/10/2020 5 90 9.0
1/13/2020 1/17/2020 5 95 9.5
1/20/2020 1/24/2020 4 99 9.9
1/27/2020 1/31/2020 5 104 10.4
2/3/2020 2/7/2020 5 109 10.9

2/10/2020 2/14/2020 5 114 11.4
2/17/2020 2/21/2020 3 117 11.7
2/24/2020 2/28/2020 5 122 12.2
3/2/2020 3/6/2020 5 127 12.7
3/9/2020 3/13/2020 4 131 13.1

3/16/2020 3/20/2020 0 131 13.1
3/23/2020 3/27/2020 5 136 13.6
3/30/2020 4/3/2020 5 141 14.1
4/6/2020 4/10/2020 4 145 14.5

4/13/2020 4/17/2020 4 149 14.9
4/20/2020 4/24/2020 5 154 15.4
4/27/2020 5/1/2020 5 159 15.9
5/4/2020 5/8/2020 5 164 16.4

5/11/2020 5/15/2020 5 169 16.9
5/18/2020 5/22/2020 4 173 17.3

*Vắng mặt mãn tính được định nghĩa như vắng mặt 10% hoặc hơn các ngày học.
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