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SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA 
 

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ VIỆC NGHỈ HỌC KHÔNG PHÉP LẦN THỨ BA 
 

 
 

__________________, 20____ 

 

 

TÊN PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ: ______________________________________________________  

ĐỊA CHỈ:     ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Kính Gởi Phụ Huynh/Giám Hộ: 

 
Theo luật pháp quy định, quý vị được thông báo là em……………………………… 

do quý vị chịu trách nhiệm chăm sóc đã nghỉ học không xin phép vào: 

 

Tháng 9   ………….………….………….………….………….………….………… 

Tháng 10 ………….………….………….………….………….………….………… 

Tháng 11 ………….………….………….………….………….………….………… 

Tháng 12 ………….………….………….………….………….………….………… 

Tháng 1   ………….………….………….………….………….………….………… 

Tháng 2   ………….………….………….………….………….………….………… 

Tháng 3   ………….………….………….………….………….………….………… 

Tháng 4   ………….………….………….………….………….………….………… 

Tháng 5   ………….………….………….………….………….………….………… 

Tháng 6   ………….………….………….………….………….………….………… 

 
Những ngày nghỉ học này được tính thêm vào những ngày nghỉ có phép trước đây. Nghỉ học không xin 

phép vào những ngày kể trên đã vi phạm vào mục cưỡng bách giáo dục của Nội Quy Trường Công Lập 

của Tiểu Bang Pennsylvania. 

 

Nếu con quý vị từ  lớp 1-3 nghỉ học hơn mười (10) ngày không phép thì quý vị là phụ huynh, giám hộ 

hoặc người chịu trách nhiệm sẽ được đưa sang cơ quan Dịch Vụ Xã Hội (DHS). Nếu con quý vị từ lớp 4 

– 12 và dưới mười bảy (17) tuổi quý vị sẽ bị đưa sang Tòa Án Chống Trốn Học. Nếu con quý vị bị đưa 

sang cơ quan DHS hoặc Tòa Án Trốn Học, nhân viên cơ quan DHS nào chịu trách nhiệm hồ sơ, sẽ bắt 

đầu đến viếng nhà quý vị.  

 

Quý vị nên liên lạc với nhân viên phụ trách về việc kiểm diện để thảo luận phương pháp cải thiện việc 

đến trường của con quý vị. Người Phụ Trách Việc Kiểm Diện: Điện Thoại: (215) 400-7570. 

 

 

____________________________________________________________ 

Nhân Viên Văn Phòng 
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Lần Nghỉ Học Không Phép Thứ Ba (tiếp theo) 
 

Theo luật Pennsylvania, tất cả học sinh từ 8 đến 17 tuổi phải đi học mỗi ngày. Ở Philadelphia, 

tuổi bắt buộc đi học là 6 tuổi. Mẫu giáo không bắt buộc ở tiểu bang Pennsylvania. Tuy nhiên, 

nếu phụ huynh/người giám hộ ghi danh cho con mình vào lớp mẫu giáo thì học sinh đó không 

thể rút tên ra khỏi Sở Giáo Dục Philadelphia trừ phi gia đình dời nhà ra khỏi thành phố 

Philadelphia, Tiểu Bang Pennsylvania hoặc ghi danh vào một trường khác (hợp đồng, tư thục 

hoặc trường đạo) tại thành phố Philadelphia. 

 

Thông báo này được gửi cho bạn vì con của bạn đã nghỉ học 3 ngày không phép hoặc nhiều hơn 

trong năm học này. Vì những ngày nghỉ học này, nhà trường sẽ hỗ trợ cho con bạn những biện 

pháp can thiệp và giúp cho gia đình bạn trong việc loại bỏ bất kỳ rào cản nào liên quan đến việc 

đi học của con bạn. 

 
Nhà trường sẽ sử dụng Cấu Trúc Hỗ Trợ Đa Mức Độ (MTSS). Đây là một cấu trúc dự phòng nhằm sắp 

xếp các nguồn lực để giải quyết nhu cầu về học tập, kiểm soát số ngày đến trường và/hoặc sức khoẻ hành 

vi với các mức độ can thiệp khác nhau. MTSS cho phép nhà trường xác định sớm học sinh nào có nguy 

cơ học kém. Các mức độ ngày càng tăng (như là Mức Độ 1, Mức Độ 2, Mức Độ 3) đôi khi được gọi là 

mức độ phòng ngừa đại diện cho sự liên tục hỗ trợ. 
 

Mức Độ 1: Hỗ Trợ Phổ Cập (0-2 ngày nghỉ không phép) 

Mức Độ 2: Hỗ Trợ Đối Tượng (3-9 ngày nghỉ không phép) 

Mức Độ 3: Hỗ Trợ Mạnh Mẽ (10 ngày nghỉ không phép trở lên) 

 

Nếu con của bạn vẫn không cải thiện việc đi học của em sau khi nhà trường đã đề ra giải pháp can thiệp ở 

Mức Độ 1 và Mức Độ 2 thì em sẽ được chuyển qua Cơ Quan Dịch Vụ xã Hội (DHS) hoặc Tòa Án Gia 

Đình theo như luật tiểu bang quy định. Vào thời điểm đó, gia đình sẽ được cơ quan Chống Trốn Học từ 

DHS liên lạc để họ đến hỗ trợ/dịch vụ tại nhà. 

 

Để được hỗ trợ và dịch vụ, xin vui lòng liên lạc với trường của con bạn và hỏi vị giáo viên tư vấn hoặc 

người phụ trách việc điểm danh.  

 

 

 

 

 

 

  


