
 
 
 
 
 
 
 

 

Loudoun County Public Schools 
Department of Student Services 

21000 Education Court 
Ashburn, Virginia 20148 
Telephone: 571-252-1022 

Tháng 8, 2021 
 
Quý vị phụ huynh/Người giám hộ thân mến, 
 
Thay mặt cho Phòng Dịch vụ Học sinh của Các trường Công lập Quận Loudoun, tôi xin hân hạnh chào đón 
quý vị và con em quý vị đến với năm học mới. Trong lúc năm học sắp bắt đầu, tôi muốn nhắc tất cả các vị 
phụ huynh/người giám hộ rằng việc dự lớp thường xuyên là hết sức cần thiết cho sự thành công trong việc 
học hành.  Theo Chính sách §8-17 của LCPS, nếu con quý vị không đến lớp quý vị phải thông báo cho ban 
nhân viên nhà trường lý do con quý vị vắng mặt và xin phép cho sự vắng mặt đó. Ban nhân viên của LCPS có 
bổn phận liên lạc với phụ huynh/người giám hộ và xác minh bất kỳ sự vắng mặt nào của học sinh mà không 
được báo cáo. Để bảo đảm là quý vị nhận được sự liên lạc kịp thời của LCPS, quý vị cũng cần phải thông báo 
cho ban nhân viên nhà trường bất kỳ sự thay đổi nào về địa chỉ nhà ở, số điện thoại, hoặc địa chỉ email. 
 
Xin quý vị lưu ý rằng Bộ Giáo dục Virginia (VDOE) bắt buộc các trường tuân hành những hướng dẫn cụ 
thể về việc xử lý những vụ vắng mặt không phép.  Những hướng dẫn này phù hợp với Điều 22.1-254 của 
Luật Giáo dục Cưỡng bách của Virginia và những quy định về thành tích biểu và những chỉ dấu về sự học 
tập của học sinh trong Luật Every Student Succeeds (Mọi học sinh đều thành công).  Dưới đây là những 
điểm chính về thủ tục báo cáo tình trạng dự lớp (chuyên cần) mà ban nhân viên nhà trường của LCPS sẽ 
tuân hành trong niên khóa 2021-2022: 

 
• Khi có năm lần vắng mặt không phép, nhà trường phải liên lạc trực tiếp với phụ huynh/người 

giám hộ và soạn ra một kế hoạch cải thiện tình trạng dự lớp. 
• Khi có mười lần vắng mặt không phép, nhà trường phải sắp xếp thời biểu và tổ chức một 

cuộc họp về vấn đề dự lớp với phụ huynh/người giám hộ và học sinh. Cuộc họp, bao gồm 
một toán nhân viên đa ngành, sẽ được tổ chức trong vòng 10 ngày sau vụ vắng mặt không 
phép lần thứ 10. Toán nhân viên đa ngành của nhà trường sẽ tiếp tục giám sát tình trạng dự 
lớp của học sinh và liên lạc với viên chức phụ trách điểm danh của nhà trường và phụ 
huynh/người giám hộ. 

• Nếu học sinh có thêm những lần vắng mặt không phép và kế hoạch và cuộc họp về dự lớp đã hoàn 
tất, hiệu trưởng hoặc nhân viên hành chánh được chỉ định, có thể tiến hành một sự giới thiệu chính 
thức cho viên chức phụ trách điểm danh. 

• Viên chức phụ trách điểm danh có thể sắp xếp một cuộc họp với học sinh và cha mẹ của học sinh. 
Ngoài ra, viên chức phụ trách điểm danh có thể tham vấn với Tòa án Vị thành niên và Quan hệ Gia 
đình về những sự can thiệp của luật pháp có thể có. 

 
Xin cám ơn quý vị về việc bảo đảm cho con em quý vị đến lớp thường xuyên. Ban nhân viên nhà trường và 
Phòng Dịch vụ Học sinh lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ cho quý vị và con em quý vị.  Nếu quý vị 
có thắc mắc hoặc cần được trợ giúp, xin vui lòng gọi cho Tiến sĩ Clark Bowers, Giám đốc Phòng Dịch vụ 
Học sinh, ở số 571-252-1012.  Tôi mong chờ có được một năm học thành công mỹ mãn. 

 
 

Kính chào, 

 
Asia R. Jones, Tiến sĩ Giáo dục 
Trợ lý Giám đốc Học khu 


