Giúp con em quý vị đi đúng hướng ở Trung học Cấp
2 và Cấp 3: Hãy chú ý đến việc Đi học
Ngay cả khi trẻ em lớn lên và độc lập hơn, gia đình đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm học sinh đến
trường hàng ngày và hiểu lý do tại sao việc đi học lại quan trọng đối với sự thành công ở trường và trong công việc.
Các gia đình cũng có thể vận động để có các nguồn trợ giúp cho học sinh nếu các em không thể dự học trực tiếp.

QUÝ VỊ CÓ BIẾT?
• Học sinh không nên nghỉ học hơn 9 ngày mỗi năm để tiếp tục tham gia, học tập thành công và sẵn sàng tốt nghiệp
• Vắng mặt thường xuyên có thể là dấu hiệu cho thấy học sinh đang mất hứng thú với trường học, gặp khó khăn với bài
vở ở trường, đối phó với kẻ bắt nạt hoặc đối mặt với một số khó khăn khác.

• Đến lớp 6, nghỉ học là một trong ba dấu hiệu cho thấy học sinh có thể bỏ học cấp 3.
• Đến lớp 9, đi học là một yếu tố dự đoán tỷ lệ tốt nghiệp tốt hơn so với điểm kiểm tra lớp 8.
• Vắng mặt 10%, hoặc khoảng 2 ngày mỗi tháng trong suốt một năm học, có thể ảnh hưởng đáng kể đến thành tích học
tập của học sinh.

QUÝ VỊ CÓ THỂ LÀM GÌ
Đặt việc đi học lên hàng đầu
• Nói về tầm quan trọng của việc đến trường mỗi ngày.
• Giúp con em duy trì các thói quen hàng ngày, chẳng hạn như làm bài tập ở nhà và ngủ một giấc ngon lành.
• Cố gắng đừng làm các cuộc hẹn khám răng và khám bệnh nếu không phải bệnh Covid-19 trong ngày học.
• Giữ cho con em khỏe mạnh, và nếu quý vị lo lắng về Covid-19, hãy gọi cho trường để được tư vấn.
• Nếu con quý vị phải ở nhà vì ốm bệnh hoặc đang cách ly, hãy bảo đảm rằng em đã xin giáo viên đưa tài liệu và bài vở để
làm bù cho thời gian nghỉ học trong lớp.

Giúp con em tuổi thanh thiếu niên của quý vị tiếp tục đi học
• Tìm hiểu xem con quý vị có cảm thấy rằng em đang tham gia lớp học và cảm thấy an toàn với những kẻ bắt nạt và các
mối đe dọa khác hay không.

• Hãy chắc chắn rằng con quý vị không bỏ lớp vì những thách thức với các vấn đề hành vi hoặc nội quy kỷ luật của trường
học. Nếu bất cứ điều nào trong số này là vấn đề, hãy liên lạc với nhà trường và làm việc với họ để tìm giải pháp.

• Theo dõi thành tích học tập của con em và tìm sự trợ giúp từ giáo viên hoặc người dạy kèm khi cần thiết. Hãy chắc
chắn rằng các giáo viên biết cách liên lạc với quý vị.

• Để ý đến mối quan hệ bạn bè của con em. Áp lực từ bạn cùng lứa có thể dẫn đến việc
nghỉ học, trong khi những học sinh ít bạn có thể cảm thấy cô lập.

• Khuyến khích con em tham gia các hoạt động ý nghĩa sau giờ học, bao gồm thể thao
và các hội học sinh.

• Chú ý và hỗ trợ con em nếu chúng có dấu hiệu lo lắng.
Liên lạc với trường học
• Biết chính sách đi học của trường – cùng các hình thức khuyến khích và hình phạt.
• Kiểm tra việc đi học của con em để chắc chắn rằng việc vắng mặt không gia tăng.
• Tìm sự trợ giúp từ nhân viên nhà trường, các bậc cha mẹ khác hoặc các cơ quan
cộng đồng nếu quý vị cần sự hỗ trợ.
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Hãy vào trang mạng Attendance Works tại www.attendanceworks.org để lấy tài liệu miễn phí có thể tải xuống
được cùng các nguồn thông tin!

