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THÁNG TÁM,  2022 
 

CHỦ ĐỀ: Đi học đều đặn 

Quý phụ huynh và người giám hộ thân mến,  
 
Ban Phục vụ Học sinh muốn nhân cơ hội này để chào đón quý vị trở lại với một năm học mới. Khi con của 
quý vị chuẩn bị trở lại trường học, chúng tôi muốn nhắc quý vị rằng việc đi học thường xuyên, đều đặn là 
vô cùng quan trọng. 
 
Theo Điều 22.1-254 của Bộ luật Virginia (Code of Virginia, 22.1-254), việc đi học là bắt buộc và tất cả học 
sinh trong độ tuổi từ 5-18 phải đi học (học trường công hoặc trường tư), được chấp thuận miễn trừ vì lý do 
tôn giáo, hoặc được giảng dạy tại nhà. Thống kê cho thấy học sinh thành công hơn khi đến trường hàng 
ngày, đúng giờ và đều đặn. Khi học sinh vắng mặt từ 2 ngày trở lên trong một tháng (hoặc 18 ngày trong 
một năm học), dù có lý do hay không phép, các em có thể bị tụt hậu trong việc học tập.   
 
LCPS thừa nhận rằng một số trường hợp vắng mặt là do bệnh tật hoặc các trường hợp chính đáng khác 
và nhân viên trường học sẽ làm việc với con của quý vị để hỗ trợ và giữ cho các em kết nối với cộng đồng 
trường học của mình. Tuy nhiên, khi học sinh vắng mặt cả ngày hoặc một phần thời gian trong ngày, phụ 
huynh hoặc người giám hộ có trách nhiệm thông báo cho nhà trường biết lý do và biện minh cho sự vắng 
mặt đó một cách kịp thời.   
 
Dưới đây là một số mẹo để giúp con của quý vị có được thói quen lành mạnh là đi học đều đặn: 
 
 Mẹo về đi học đều đặn:  

• Bảo đảm rằng con của quý vị đi ngủ đúng giờ và thiết lập một thói quen buổi sáng. 

• Tắt tất cả các thiết bị điện tử bao gồm TV, điện thoại và máy tính bảng khi đi ngủ. 

• Bảo đảm rằng quần áo và đồ dùng học tập đã sẵn sàng vào đêm hôm trước. 

• Kiểm tra với y tá của trường hoặc nhân viên văn phòng nếu quý vị không chắc chắn về trường 
hợp con của quý vị phải ở nhà do bệnh tật. 

• Tránh lên lịch cho các kỳ nghỉ hoặc các chuyến đi cùng gia đình khi trường đang học.  

• Sắp xếp các cuộc hẹn khám sức khỏe/nha khoa định kỳ trước hoặc sau ngày học.  

• Nói chuyện với nhân viên sức khỏe tâm thần của trường học để được tư vấn nếu hcon của quý vị 
có vẻ lo lắng về việc đi học. LCPS School Anxiety, Avoidance, and Refusal Resources 

• Lập kế hoạch đưa đón dự phòng nếu việc đi học bình thường bị gián đoạn. Nhờ một thành viên 
trong gia đình, hàng xóm hoặc một phụ huynh khác đưa con quý vị đến trường. 

• Khuyến khích con của quý vị tham gia các hoạt động có ý nghĩa sau giờ học, bao gồm thể thao và 
câu lạc bộ. 

 
Để biết thêm thông tin và xem Chính sách và Quy định của LCPS 8140, xin vui lòng truy cập LCPS 
Attendance Services.  
 
Chúng tôi mong muốn được hợp tác với quý vị để tạo dựng một năm học thành công.  
 

Kính chào, 

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

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-254/#:~:text=Subject%20to%20guidelines%20established%20by,permit%20additional%20excused%20absences%20for
https://www.lcps.org/Page/239247
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