


ANO ANG MGA EXCUSED ABSENCE (MGA 
KATANGGAP-TANGGAP NA PAGLIBAN)?

Pagkakasakit o pagkakapinsala
Naka-isolate ang mag-aaral dahil sa positibong 
test sa COVID-19
Medikal at Dental na appointment
Kalusugang pangkaisipan o kalusugan sa 
pag-uugali (pagliban para sa kapakanan ng kalusugang 
pangkaisipan o kalusugan sa pag-uugali ng mag-aaral)

Jury duty o tungkuling maging isa sa hurado (mga 
mag-aaral na lampas 18 taong gulang)

Holiday na may kaugnayan sa relihiyon 
Pagpapakita sa korte 
Mga pagbubukod ng nars 
Libing ng direktang kapamilya 

 o 1 araw sa estado
 o 3 araw sa labas ng estado

KAILANGAN NG SUPORTA?
NARITO KAMI PARA TUMULONG
Para sa mga Mapagkukunan at Suporta, tumawag sa LAUSD Student and Family Wellness Hotline 213-241-3840, 
Lunes – Biyernes 8am – 4:30pm o bumisita sa shhs.lausd.net.

PANATILIHING MAAYOS ANG 
ATTENDANCE

MGA HALIMBAWA NG MGA 
UNEXCUSED ABSENCE (MGA 
PAGLIBAN NA HINDI KATANGGAP-
TANGGAP ANG DAHILAN)
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Masamang Panahon

Pag-babysit

Problema sa Sasakyan

Mga Bakasyon at Biyahe

Hindi Paggising 
Nang Maaga

ALAM MO BANG...

Iniuugnay ang mahusay na attendance sa mas mataas na nakakamit ng mag-aaral, 
pakikipag-ugnayan sa iba, at positibong pagtingin sa sarili.

*Para sa lahat ng pagliban, tiyaking abisuhan ang paaralan ng iyong anak tungkol sa 
dahilan ng kanilang hindi pagpasok sa eskuwela.

CHRONIC ABSENCE 
(MADALAS NA PAGLIBAN)
15 o higit pang pagliban

PANGUNAHIN
mas kaunti sa 14 na 
pagliban

MAHUSAY
7 o mas kaunting pagliban

ANO ANG MAGAGAWA MO

Magtaguyod ng karaniwang mga gawain (maagang pagtulog, 
i-set ang oras ng paggising, ihanda ang mga isusuot, atbp.) na 
magpapahintulot sa iyong anak na masanay na pumasok sa 
oras.

Kausapin ang iyong anak nang regular tungkol sa kung bakit 
mahalaga at inaasahan ang pagpasok sa paaralan araw-araw.

I-iskedyul ang mga medikal na appointment sa mga araw kung 
kailan maaga silang mapapauwi, mga holiday ng paaralan, o sa 
simula o katapusan ng araw ng eskuwela.

I-iskedyul ang bakasyon o iba pang mga aktibidad na walang 
kaugnayan sa eskuwela sa mga araw na walang pasok ang mga 
mag-aaral.

Kung tila nababalisa ang iyong anak tungkol sa pagpasok sa 
paaralan, kausapin ang mga guro, mga tagapayo sa eskuwela at 
kawani ng paaralan para sa suporta.

http://shhs.lausd.net

