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Kính thưa quý Phụ Huynh/Giám Hộ thuộc Nha Học Chánh Keller,  

 

Chúng tôi rất phấn khởi về năm học mới đầy triển vọng tại Nha Học Chánh Keller. Trước khi bắt đầu năm học 2018- 2019, chúng tôi 

muốn chia sẻ một vài điều quan trọng về sự hiện diện cũng như vấn đề trốn học của học sinh.   

 

Sự hiện diện của học sinh có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công trong công việc học của các em. Chúng tôi tin rằng sự vắng mặt 

trong vòng năm ngày hay ít hơn có ảnh hưởng rất tốt cho kết quả học hành của các em. Chúng tôi quý trọng sự giúp đỡ của quý vị 

trong việc loại trừ những ngày nghỉ không cần thiết, cũng như duy trì sự hiện diện của các em. Xin cảm ơn những cố gắng của quý vị 

tránh đi xa với cả gia đình trong niên học, cập nhật trong việc chích ngừa, sử dụng xe buýt trong việc chuyên chở hàng ngày đến 

trường, cũng như dùng dịch vụ khám bệnh qua vi tính hay truyền hình để ngăn ngừa bệnh tật. Tất cả những dữ kiện về chuyên chở, 

yêu cầu chích ngừa, cũng như dịch vụ khám bệnh viễn liên đều có thể được tìm thấy trên mạng tại: https://www.kellerisd.net. 

 

Để tránh bị phạt vì trốn học, quý vị cần phải cố gắng để giữ những ngày vắng mặt của học sinh trong vòng năm ngày hay ít hơn. Chiếu 

theo Luật Giáo Dục của tiểu bang Texas, Bộ Luật 25.085, học sinh phải hiện diện trong suốt thời gian theo học, trừ khi được miễn 

theo pháp luật. Học sinh sẽ phạm luật trốn học nếu vắng mặt 10 ngày hay nhiều hơn, hoặc một phần của ngày trong vòng sáu tháng 

của mỗi niên học, hay ba ngày hoặc nhiều hơn trong vòng bốn tuần.   

 

Nếu học sinh vi phạm luật trốn học, phụ huynh/người giám hộ có thể bị truy tố hình sự, và học sinh sẽ phải ra tòa về tội hình trốn học. 

Nha Học Chánh Keller sẽ thi hành luật cưỡng bách giáo dục của tiểu bang Texas như sau:    
 

• Hệ thống điện thoại tự động của nhà trường sẽ gọi cho phụ huynh và người giám hộ để thông báo mỗi khi con/em vắng mặt. Bổn phận của 

phụ huynh/giám hộ là thông báo số điện thoại hay cách liên lạc chính xác nhất cho nhà trường.  

 

• Các học sinh sẽ bị khuyến cáo nếu vắng mặt không lý do chính đáng trong ba ngày, toàn phần hay bán phần trong vòng bốn tuần, hay năm 

ngày hay hơn toàn phần hay bán phần trong niên học. Nhà trường cũng sẽ yêu cầu gặp mặt và họp với học sinh, phụ huynh/giám hộ ngõ 

hầu tìm ra giải pháp ngăn ngừa sự trốn học. 

 

• Học sinh vắng mặt năm ngày hay hơn toàn phần hay bán phần trong năm học sẽ phải tham gia vào chương trình Ngăn Ngừa Trốn Học 

(Truancy Intervention Program (TIP)). Chương trình này sẽ giúp đỡ ngăn ngừa việc trốn học dựa theo thông tin trước khi học sinh bị mang 

ra tòa.   

 

• Nếu học sinh vắng mặt không có lý do trong vòng 10 ngày toàn phần hay bán phần trong vòng sáu tháng của một niên học, 12 tuổi trở lên 

sẽ phải chuyển qua công tố viên của tòa án thuộc địa hạt Tarant. Tòa án cũng có thể trình khiếu nại hình sự đến phụ huynh hay người giám 

hộ với lý do góp phần vào việc vắng mặt của con/em mình, bất kể tuổi tác của học sinh.  

 

Gia đình của quý vị là một phần tử quan trọng của Nha Giám Học Keller, và sự hiện diện là một yếu tố quan trọng trong sự thành 

công của các em. Xin cám ơn quý vị đã đặt tầm quan trọng cho sự hiện diện của con em nơi học đường.   

 

Kính thư, 

 
Laura Lockhart 

Laura Lockhart 
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