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Tháng 8, 2020
Gởi Tất Cả các Phụ Huynh/Giám Hộ: 
 
Sự khởi đầu của việc học tập là một thời điểm quan trọng đối với quý vị và con em. Những nỗ lực được phối 
hợp của chúng ta củng cố niềm tin rằng giáo dục là một then chốt quan trọng để trở thành các công dân thành 
công và hữu ích. Ðể cho con em quý vị cơ hội thành công tốt đẹp nhất, sự giúp đỡ của quý vị trong việc đảm 
bảo con em đi học đều đặn là điều quan trọng. Chủ đích của lá thư này là để thông báo quý vị rõ về các điều 
kiện hiện diện của Trường Công Lập Wichita-USD 259 và những nỗ lực ngăn chặn việc trốn học.     
 
Những Kỳ Vọng Hiện Diện: 

• Chính Sách Sở Giáo Dục 1460 - “Ði học đều đặn là điều bắt buộc cho các học sinh từ bậc tiểu học cho 
đến hết bậc trung học đã ghi tên đi học theo qui định của Luật Cưỡng Bách Giáo Dục của tiểu bang 
Kansas (KSA 72-3120). Theo Luật Cưỡng Bách Giáo Dục của Tiểu bang Kansas, cha mẹ phải có trác 
nhiệm cho con cái tuổi từ (7) tới (18) đi học trên một cơ bản liên tục.” 

• Phụ huynh và học sinh được đòi hỏi: 

1. GHI DANH - Giúp con em có một khởi đầu tốt đẹp bằng cách ghi danh cho chúng học ở trường đã 
được chỉ định một cách kịp thời.  

2. CÓ MẶT - Học sinh được đòi hỏi để có mặt ở trường mỗi ngày. Ðiều này không chỉ là các then 
chốt quan trọng nhất cho một nền giáo dục tốt đẹp mà là luật bắt buộc! 

3. ÐIỆN THOẠI - Cho mỗi lần vắng mặt, văn phòng điểm danh của trường học phải được thông báo 
bằng không con em sẽ được ghi là vắng mặt trái phép.  

• Xin Ghi Chú: Những học sinh có hơn 12 ngày/96 giờ học vắng mặt vì lý do bị bệnh sẽ được 
kể là có các vắng mặt quá độ và sẽ được đòi hỏi để cung cấp một giấy bác sĩ cho tất cả các 
vắng mặt sau đó HOẶC được ghi là vắng mặt trái phép.  

4. KIỂM SOÁT – Ðược thông báo về sự tiến bộ của con em mình là một trách nhiệm quan trọng đối 
với một phụ huynh/giám hộ. Gọi văn phòng trường học theo định kỳ và kiểm các báo cáo tiến bộ! 

 
Những Nỗ lực Ngăn Chặn việc Trốn học: 

 • Chính Sách Sở Giáo Dục 1461 - “Theo quy định của Luật Cưỡng Bách Giáo Dục của tiểu bang Kansas, 
các báo cáo nên được báo cáo với các người có thẩm quyền thích hợp khi một trẻ em không đã không 
ghi danh học trong một trường công hoặc trường tư hoặc một trẻ em đã ghi danh học ở trường mà vắng 
mặt trái phép/TRỐN HỌC. 

 • Khi một học sinh trốn học, phụ huynh/giám hộ và học sinh có thể kỳ vọng như sau: 
1. Thông báo vắng mặt có thể được gửi tới phụ huynh/giám hộ bằng hệ thống tự động gọi Parent Link.  
2. Ðưa học sinh tới gặp các nhân viên hỗ trợ ở trường (nhân viên cố vấn trường học, nhân viên xã 

hội, nhân viên an ninh trường học).  
3. Các nỗ lực được thực hiện để liên kết học sinh/gia đình với trường học. 
4. Gửi thư thông báo về sự vắng mặt của học sinh cho phụ huynh/giám hộ. 
5. Giới thiệu tới cơ quan tiểu bang thích hợp. 

 • Khi một học sinh chuyển từ trường này qua trường khác, học sinh đó cần phải được ghi danh và học ở 
trường mới trong vòng ba (3) ngày, trừ khi rời khỏi giới hạn của sở giáo dục và cần phải ghi danh học 
trong vòng năm (5) ngày để tránh khỏi bị báo cáo tới Sở Xã Hội hoặc tới Văn phòng của Công tố viên 
Ðịa phương. 

 
Xin quý vị vui lòng bỏ ít thời gian để đọc và chia sẻ thông tin này với con em. Sự am hiểu của quý vị về các kỳ 
vọng hiện diện của quận và các nỗ lực ngăn chặn việc trốn học sẽ là một sự giúp đỡ vô giá trong việc đi học 
đều đặn của con em ở trường học.    
  



Ngày Ðầu Tuần Ngày Cuối Tuần
Các Ngày Học

trong Tuần
Các Ngày Học Tích 

Lũy
Ngày Bỏ Lỡ cho
Vắng Mặt 10%

9/7/2020 9/11/2020 4 4 0.4
9/14/2020 9/18/2020 5 9 0.9
9/21/2020 9/25/2020 5 14 1.4
9/28/2020 10/2/2020 5 19 1.9
10/5/2020 10/9/2020 5 24 2.4

10/12/2020 10/16/2020 5 29 2.9
10/19/2020 10/23/2020 5 34 3.4
10/26/2020 10/30/2020 5 39 3.9
11/2/2020 11/6/2020 4 43 4.3
11/9/2020 11/13/2020 4 47 4.7

11/16/2020 11/20/2020 5 52 5.2
11/23/2020 11/27/2020 2 54 5.4
11/30/2020 12/4/2020 5 59 5.9
12/7/2020 12/11/2020 5 64 6.4

12/14/2020 12/18/2020 5 69 6.9
12/21/2020 12/25/2020 0 69 6.9
12/28/2020 1/1/2021 0 69 6.9

1/4/2021 1/8/2021 5 74 7.4
1/11/2021 1/15/2021 5 79 7.9
1/18/2021 1/22/2021 3 82 8.2
1/25/2021 1/29/2021 5 87 8.7
2/1/2021 2/5/2021 5 92 9.2
2/8/2021 2/12/2021 5 97 9.7

2/15/2021 2/19/2021 4 101 10.1
2/22/2021 2/26/2021 5 106 10.6
3/1/2021 3/5/2021 5 111 11.1
3/8/2021 3/12/2021 5 116 11.6

3/15/2021 3/19/2021 4 120 12.0
3/22/2021 3/26/2021 0 120 12.0
3/29/2021 4/2/2021 4 124 12.4
4/5/2021 4/9/2021 4 128 12.8

4/12/2021 4/16/2021 5 133 13.3
4/19/2021 4/23/2021 5 138 13.8
4/26/2021 4/30/2021 5 143 14.3
5/3/2021 5/7/2021 5 148 14.8

5/10/2021 5/14/2021 5 153 15.3
5/17/2021 5/21/2021 5 158 15.8
5/24/2021 5/28/2021 2 160 16.0

**Sửa đổi 7/30/20

Tính Vắng Mặt Mãn Tính Theo Tuần Năm 2020‐2021 USD 259

*Vắng mặt Thường xuyên được định nghĩa là vắng 10% hoặc nhiều hơn số ngày học.
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