


NGHỈ HỌC CÓ LÝ DO LÀ GÌ
Bị bệnh hoặc bị chấn thương

Học sinh bị cách ly do xét nghiệm dương tính 
với COVID 19

Hẹn khám y tế và nha khoa

Sức khỏe tâm thần hoặc hành vi (vắng mặt vì 
quyền lợi về sức khỏe tâm thần hoặc hành vi của học sinh) 

Tham gia bồi thẩm đoàn (học sinh trên 18 tuổi)

Ngày nghỉ lễ tôn giáo 

Trình diện toàn án 

Nghỉ học do có thư của y tá cho nghỉ

Tang lễ của người thân trong gia đình

 o 1 ngày cùng tiểu bang
 o 3 ngày khác tiểu bang

CẦN HỖ TRỢ KHÔNG? 
CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ TRỢ GIÚP
Để có Nguồn lực và Hỗ trợ, gọi Đường dây nóng Sức khỏe Gia đình và Học sinh LAUSD theo số 213-241-3840, 
Thứ Hai – Thứ Sáu 8 giờ sáng – 4:30 chiều hoặc truy cập  shhs.lausd.net.

GIỮ VIỆC ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ

VÍ DỤ NGHỈ HỌC KHÔNG CÓ LÝ DO
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Thời tiết

Trông giữ trẻ em

Hư xe

Các kỳ nghỉ và chuyến đi

Dậy trễ

QUÝ VỊ CÓ BIẾT...

Việc đi học đều có liên quan đến tăng thành tích của học sinh, gia tăng tham gia xã hội và 
lòng tự tôn tích cực.

*Đối với tất cả các lần nghỉ học, quý vị nhớ thông báo cho trường của con về lý do nghỉ học của chúng.

VẮNG MẶT NHIỀU
nghỉ học từ 15 lần trở lên

VẮNG MẶT VỪA PHẢI
nghỉ học ít hơn 14 lần

ĐI HỌC ĐỀU
nghỉ học không quá 7 lần

QUÝ VỊ CÓ THỂ LÀM GÌ

Lập các thói quen (đi ngủ sớm, đặt thời gian thức dậy, 
sắp xếp trang phục, v.v.) sẽ cho phép con quý vị hình 
thành thói quen đi học đúng giờ.

Nói chuyện với con quý vị thường xuyên về lý do tại 
sao việc đi học hàng ngày lại quan trọng và được mong 
đợi.

Lên lịch hẹn khám y tế vào những ngày tan học sớm, 
ngày nghỉ học hoặc vào đầu hoặc cuối ngày học.

Lên lịch đi nghỉ hoặc các hoạt động không liên quan 
đến trường trong những ngày học sinh được nghỉ học.

Nếu con quý vị có vẻ lo lắng về việc đi học, hãy nói 
chuyện với giáo viên, cố vấn học đường và nhân viên 
nhà trường để được hỗ trợ.

http://shhs.lausd.net

