Mỗi ngày đều có giá trị
ĐI HỌC HÔM NAY THÀNH ĐẠT NGÀY MAI!
Đi học chuyên cần là điều quan trọng ở lớp Mẫu giáo và
lớp Một bởi vì:
•
•
•
•

Trẻ em học đọc và học viết trong lớp mẫu giáo và lớp một
Các lớp này cung cấp nền tảng để hiểu toán
Trẻ em học cách làm học sinh tốt trong những năm đầu đời
Học sinh được vui vẻ và kết bạn khi ở trong trường

Câu hỏi về chuyên cần của con quý vị sẽ được trả lời:
Hãy nói chuyện với giáo viên của con quý vị nếu:
a) Quý vị nghĩ là con mình bị ghi sai ngày vắng mặt hay đi trễ
b) Con quý vị không muốn đi học vì cháu bị vất vả trong giao
tiếp hay học hành
c) Quý vị có tình trạng khẩn cấp làm cho con minh nghỉ học và quý vị muốn biết
cách học bù
Quý vị hãy nói chuyện với nhân viên văn phòng nếu:
a) Quý vị cần xóa ngày vắng mặt hay báo cáo một vắng mặt
b) Con quý vị phải vắng mặt vì hẹn gặp bác sĩ hay bịnh quá
không đi học được. Quý vị hãy luôn nhớ mang một giấy bác sĩ tới trường
Quý vị hãy nói chuyện với Hiệu trưởng nếu:
Quývị muốn coi xem con mình đang có nguy cơ rớt vì chuyên cần kém
Nếu gia đình quý vị phải vất vả thì OUSD có thể giúp!
a) Vấn đề sức khỏe: Gọi y tá trường hay Health Services số
510-879-8816
b) Không chỗ sống:Gọi Transitional Students and Family số
510-434-7776
c) Thiếu phương tiện di chuyển: Gọi Student Assignment
Office số 510-434-7752 ext. 224

Giúp con quý vị thành công ở trường:
Tạo thói quen chuyên cần tốt từ đầu
Thành công ở trường gắn bó với chuyên cần tốt!

Quý vị có biết?
•
•
•
•
•

Bắt đầu từ Mẫu giáo, quá nhiều ngày vắng mặt có thể làm trẻ tụt hậu
Vắng mặt 10% (hay khoảng 18 ngày) có thể làm trẻ khó học đọc
Học sinh vẫn có thể bị tụt hậu nếu cứ vài tuần lễ lại vắng mặt một hai ngày
Đi học trễ có thể dẫn tới chuyên cần kém
Vắng mặt có thể ảnh hưởng cả lớp nếu giáo viên phải dạy chậm lại để giúp học sinh bắt kịp

Đi học đều đặn giúp trẻ cảm thấy khá hơn ở trường - và ở bản thân mình. Hãy bắt đầu
thói quen này ở nhà trẻ để các em biết ngay là đi học đúng giờ, mỗi ngày thì quan trọng.
Chuyên cần sẽ giúp trẻ học hành tốt ở trung học làm việc tốt ở nghề nghiệp.

Khi nào thì vắng mặt
trở thành một vấn đề?

QUÝ VỊ CÓ THỂ LÀM GÌ?
•
Lập một giờ đi ngủ đều đặn và việc
làm hàng ngày buổi sáng
•
Sắp đặt áo quần và bỏ đồ vô balô đêm
hôm trước
•
Tìm ra ngày nào khai trường và nhớ
cho con mình chích ngừa
•
Giới thiệu con mình với giáo viên và
bạn học trước khi học để giúp cháu
chuyển tiếp
•
Đừng để con mình ở nhà trừ phi thật
sự bị bịnh. Nhớ rằng con phàn nàn đau
bụng hay nhức đầu có thể là dấu hiệu
lo âu chứ không phải lý do để ở nhà
•
Nếu con quý vị lo âu khi phải tới
trường, hãy nói chuyện với giáo viên,
cố vấn trường hay phụ huynh khác
cho lời khuyên cách nào làm con thoải
mái và thích thú việc học hành
•
Phát triển kế hoạch dự phòng nếu có
gì không ổn. Ghé qua một thành viên
gia đình, người láng giềng hay một
phụ huynh khác.

!

VẮNG MẶT THƯỜNG XUYÊN
18 ngày hay nhiều hơn

DẤU HIỆU CẢNH BÁO
10 tới 17 ngày

CHUYÊN CẦN TỐT
9 lần vắng mặt hay ít hơn

Gh i chú : Nh ững con số n à y là đ ể g iả
dụ N ă m học có 180 n gày họ c

Muốn biết thêm về việc sẵn sàng cho đi học, hãy viếng
attendanceworks.org và reachoutandread.org

atschool.alcoda.org

