Thủ Tục Hiện Diện Tiểu Học
Sự hiện diện của một đứa trẻ có một ảnh hưởng lớn đối với việc học tập của chúng. Các biểu đồ bên dưới cho thấy
mối quan hệ giữa hiện diện và thành tích học tập của học sinh trong các Trường Công Lập Wichita. Những học sinh
nào không theo kịp trong các lớp học thường xuyên trở nên nản lòng. Thậm chí những học sinh giỏi cũng bắt đầu
không theo kịp khi việc đi học không có mặt thường xuyên.
Quý vị có biết?




Bắt đầu trong Mẫu giáo, vắng mặt quá nhiều có thể khiến đứa trẻ không bắt kịp ở trường không?
Bỏ lỡ 10 phần trăm (hoặc 16 ngày) có thể làm nó khó học tập hơn không?
Các học sinh vẫn có thể không theo kịp nếu chúng chỉ vắng mặt một hoặc hai ngày mỗi vài tuần.




Ði học trễ có thể dẫn đến việc hiện diện kém.
Các vắng mặt có thể ảnh hưởng đến toàn bộ lớp học nếu giáo viên phải làm chậm việc học tập để giúp các
trẻ em bắt kịp.

Hiện Diện Tốt = Vắng mặt ít hơn 5% của ngày học trong suốt niên học (8 ngày hoặc ít hơn)
Hiện Diện Trung Bình =Vắng mặt 5%‐10% của ngày học trong suốt niên học (8.5‐15.5 ngày)
Hiện Diện Kém = Vắng mặt 10% của ngày học hoặc hơn trong suốt niên học ‐ ví dụ, thường xuyên vắng mặt (16 ngày
hoặc hơn)
Attendanceworks.org
Việc học tập của con em cùng với những thói quen và các thái độ chúng tạo liên quan đến việc đến đúng giờ và sẵn sàng để
học tập là rất quan trọng đối USD 259 và các chủ nhân trong cộng đồng của chúng ta.
Trong các trường ểu học, việc giảng dạy bắt đầu đúng 9:00 sáng trong các Trường Công Lập Wichita. Bắt đầu vào ngày 2
tháng 3, 2015, những học sinh nào mà không có mặt trong trường từ 8:50 sáng đến 4:30 chiều, hồ sơ hiện diện của chúng
sẽ được ghi như sau:




Những học sinh nào đến trường sau 8:50 sáng và trước 10:20 sẽ bị đánh dấu là ÐI TRỄ.
Những học sinh nào đến trường giữa 10:20 sáng và giờ bắt đầu ăn trưa của trường học hoặc ra về ở giờ bắt đầu
ăn trưa của trường học đến 3:00 chiều sẽ được đánh dấu là vắng mặt ½ ngày cho buổi sáng hoặc buổi chiều.
Những học sinh nào rời trường học sau 3:00 chiều sẽ được đánh dấu là VỀ SỚM.
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Ði trễ (8:50 – 10:20 sáng.)
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Vắng Mặt Buổi Sáng (Ðến trường sau 10:20 sáng đến giờ bắt đầu ăn trưa
của trường học = Vắng mặt buổi sáng hoặc vắng mặt ½ ngày.)
Vắng Mặt Buổi Chiều (Rời trường sau giờ bắt đầu ăn trưa của trường học
đến 3:00 chiều = Vắng mặt buổi chiều hoặc vắng mặt ½ ngày.)
Về Sớm (Rời trường sau 3:00
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