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• Theo dõi  sự hiện diện 

của con em mình.   Lấy giấy 

tường trình hiện diện tại 

trường của trường học.

• Hỏi thăm về ngày học 

trong trường của con em 

mình

• Đảm bảo con em mình ngủ đủ 

tiếng

• Nói chuyện với  các giáo 

viên của con em mình

• Hỏi con em mình tại sao không 

chịu làm việc với nhà trường và 

học khu

• Giám sát  bài  tập ở nhà 

của con em mình

Phụ huynh có thể làm gì 
để giúp đỡ?

Luật trốn học 

• Những thiệt hại cho các học sinh:  
 Khi những học sinh vắng mặt quá  
 nhiều họ thiếu đi những lợi ích của  
 sự giáo dục. Họ bị rơi lại phía sau  
 trong vấn đề học vấn của họ.  Họ thiếu  
 đi những khái niệm mà rất là quan  
 trọng để thông hiểu bất cứ một chủ  
 đề nào.  Họ thiếu đi những khả năng  
 trong quan hệ xã hội.  Họ thiếu   
 đi khả năng trong đời sống như  là  
 chức năng để thông hiểu, làm theo sự  
 hướng dẫn và dự tính cho tương lai.

• Những thiệt hại cho các học sinh 
khác:     
Khi trẻ trốn học trở lại trường, họ đòi 
hỏi thêm sự quan tâm cá nhân từ giáo 
viên và lấy đi sự quan tâm của giáo 
viên dành cho những học sinh khác. 
 

• Những thiệt hại cho trường học và 
học khu :     
Trợ cấp của tiểu bang giúp cho trường 
học có liên hệ trực tiếp đến sự hiện diện 
của học sinh.  Càng vắng mặt nhiều 
thì tiền thu nhập của học khu sẽ càng 
bị giảm đi.  Với mức độ thu nhập ít 
hơn, học khu sẽ có ít khả năng để đưa 
ra những chương trình giáo dục cho 
tất cả các học sinh.   
 

• Những thiệt hại cho cộng đồng:  
Cộng đồng bị mất đi một người cộng tác 
nỗ lực khi học sinh không nhận được sự 
giáo dục

 Hành động phạm pháp gia tăng khi học  
 sinh không đến trường.

Những thiệt hại của sự vắng mặt

Để có thêm thông tin, xin liên lạc với học 
khu của địa phương

Rev 0817

Nếu bạn cần giúp đỡ về vấn đề 
con em của bạn xin liên lạc
Phương Án cho Phụ Huynh

Văn Phòng Biện Lý
408-808-3794

parentproject@dao.sccgov.org



Cưỡng bách có mặt tại trường là bộ luật tại California từ 
độ tuổi 6 đến 18 tuổi. (Luật Giáo Dục mục 48200)

Một học sinh đã vắng mặt 3 lần không có lý do hoặc 3 
lần đi trễ hoặc vắng mặt hơn 30 minutes, hoặc là bất cứ 
sự kết hợp nào của vấn đề này, không có lý do chính 
đáng thì theo luật pháp được xem như là trốn học.  Một 
học sinh đã vắng mặt 5 lần không có lý do hoặc 5 lần đi 
trễ hoặc vắng mặt hơn 30 phút, hoặc là bất cứ sự kết hợp 
nào của vấn đề này, thì được xem như là trốn học thường 
lệ và có thể sẽ bị đưa qua văn phòng biện lý để thi hành 
luật pháp (Luật Giáo Dục mục 48262)

Phụ huynh bắt buộc phải theo sát sự hiện diện của học 
sinh tại trường.  Các phụ huynh mà không đáp ứng được 
sự giao ước này có thể trở thành đối tượng để truy tố. 
(Luật Giáo Dục mục 48260.5)

Các học sinh phải chịu cảnh học vấn bị giật lùi khi vắng 
mặt thường xuyên.

Học sinh với mức độ vắng mặt quá mức thì gặp khó 
khăn vượt qua được các bài kiểm tra năng lực cần thiết 
yêu cầu của tiểu bang để nhận được bằng tốt nghiệp 
trung học.

Hầu hết các vụ án ban ngày của thanh thiếu niên đều gây 
ra bởi học sinh trốn học

Học sinh không đi học bỏ lỡ một quá trình quan hệ xã 
hội lành mạnh cái mà sẽ trợ giúp họ trong suốt cuộc đời.

Cha mẹ có trách nhiệm pháp lý và đạo đức liên lạc với 
trường bằng văn bản hoặc qua điện thoại khi học sinh 
của họ vắng mặt.

Sở Y Tế nói rằng nếu một đứa trẻ vắng mặt nhiều hơn 
7-10 ngày của năm học vì những lý do sức khỏe, thì học 
sinh đó vắng mặt quá nhiều.

Học sinh đến trường thường ngày đóng vai trò quan 
trọng tốt hơn tại trường.

Nhiều học khu có các chương trình giáo dục để lựa chọn 
có sẵn cho các học sinh. Phụ huynh nên tìm hiểu với 
thầy giáo của học sinh của họ, người cố vấn, phó hiệu 
trưởng hoặc hiệu trưởng để biết thêm thông tin.

Phụ huynh và học sinh có thể bị truy tố vì vi phạm các 
luật yêu cầu hiện diện tại trường. 

Nghiên cứu cho thấy học sinh ở trường trung học đã 
phát triển thói quen vắng mặt trong khi còn ở trường tiểu 
học.

Cha mẹ thường không theo dõi bao nhiêu ngày mà con 
em của họ đã không đến trường. Một hoặc hai ngày mỗi 
tháng hoặc cách mỗi tuần có thể không có vẻ như là 
nhiều lắm. Tuy nhiên, những ngày đó nhanh chóng tăng 
thêm lên. Trong quá trình một năm học, học viên có thể 
đã bị mất hơn toàn bộ một tháng học.

Văn phòng Biện Lý Quận 
Hạt Santa Clara đã cống 
hiến việc thi hành những 
luật đó để bảo đảm rằng 
mỗi học sinh đi học đều 
đặn và có cơ hội để đạt 
được sự thành công trong 
trường học về mặt học vấn 
và xã hội.

• Riêng với các phụ huynh, tòa có thể đòi phạt tiền, các 
lớp học cho phụ huynh, mất đi phúc lợi trợ cấp, và/hoặc 
bị giam giữ.

• Riêng với các học sinh, tòa có thể sẽ đòi phạt tiền, 
làm việc phục vụ cộng đồng, mất đi giấy phép làm việc, 
và/hoặc một năm bị đình chỉ/trì hoãn bằng lái xe của 
California.

• Vi phạm luật Giáo Dục mục 48293
 Không tuân theo sự đòi hỏi của Luật Giáo Dục

• Vi phạm Luật Giáo Dục mục 48262
 Trốn học thường lệ

• Vi phạm Bộ Luật Hình số 271
 Góp phần vào sự phạm pháp của thanh thiếu niên

Luật trốn học là gì?

Những buộc tội pháp lý nào có thể sẽ 
được đưa ra?

Hậu quả về phương diện pháp lý ?

Những sự kiện quan trọng mà mỗi phụ 
huynh và học sinh nên biết đến


