
Đến trường mỗi ngày là cách tốt nhất để học sinh phát triển kĩ năng học thuật và giao tiếp xã hội-cảm xúc của 
các em. Việc đi học chuyên cần cũng được luật pháp yêu cầu bắt buộc đối với trẻ em từ 5-18 tuổi. Văn phòng 
Giám đốc Giáo dục Tiểu bang (OSSE, Office of the State Superintendent of Education) đang thông qua một 
vài thay đổi trong chính sách đi học chuyên cần của Học khu cho năm học 2022-23 khuyến khích học sinh đến 
trường mỗi ngày. OSSE đã chuẩn bị tờ tóm tắt gồm một trang này về các thay đổi chính để hỗ trợ quý vị và 
con quý vị chuẩn bị cho năm học sắp tới.

CÁC CẬP NHẬT CHO NĂM HỌC 2022-23 

•	 Quy định 60/40: Học sinh bây giờ sẽ được coi là có mặt đối với những ngày các em có mặt tại trường 
ít nhất 60% của ngày học. Trước đó, học sinh cần phải có mặt tới 80% của ngày học. Thay đổi này sẽ 
khuyến khích học sinh đến trường kể cả khi các em đến rất muộn. 

•	 Các yêu cầu về Đội ngũ Hỗ trợ Học sinh (SST, Student Support Team): SST, thông thường bao gồm 
một giáo viên, một nhân viên hỗ trợ như nhân viên xã hội hoặc quản trị viên trường học, được giao nhiệm 
vụ xác định các rào cản với việc đi học chuyên cần và lên các kế hoạch hành động nhằm kết nối học sinh 
và gia đình với các nguồn lực mà họ cần để cải thiện việc đi học chuyên cần. 

 � Sau năm ngày nghỉ học không phép cả ngày trong một giai đoạn chấm điểm nhất định (quý, giai đoạn 
3 tháng hoặc một học kỳ), học sinh phải được giới thiệu tới SST để gặp mặt phụ huynh lần đầu và phát 
triển kế hoạch. 

 � Sau 10 ngày nghỉ học không phép cả ngày trong một năm học, SST phải báo cáo việc nghỉ học với quản 
trị viên trường học và phát triển kế hoạch can thiệp tức thì. 

•	 Yêu cầu về Chính sách Đi học Chuyên cần đối với các Trường học Ảo: Các trường học được cấp 
phép cung cấp chương trình học tập từ xa thường xuyên, toàn thời gian phải chia sẻ chính sách đi học 
chuyên cần của họ dưới dạng văn bản với các gia đình.  Khi học sinh có lớp học thời gian thực, các giáo 
viên phải nhìn thấy học sinh trên camera để điểm danh học sinh là có mặt. Đối với các lớp học không đồng 
bộ mà học sinh hoàn thành việc học tập không cần chỉ dẫn trực tiếp từ giáo viên, học sinh sẽ cần hoàn 
thiện một bài tập để được điểm danh là có mặt. Vui lòng lưu ý rằng phụ huynh chịu trách nhiệm pháp lý về 
việc giám sát học sinh trong quá trình học tập từ xa.

•	 Chứng nhận Y tế: Quy trình chứng nhận y tế yêu cầu các trường học cung cấp chương trình học tập 
từ xa cho các học sinh có vấn đề y tế cá nhân hoặc gia đình làm tăng nguy cơ các em có thể mắc bệnh 
nghiêm trọng từ vi-rút corona (COVID-19) đã hết hạn và không còn hiệu lực. Mọi học sinh và gia đình bây 
giờ có thể được cung cấp các vắc-xin an toàn và hiệu quả.

•	 Chủng ngừa ở Học sinh (Không tiêm, Không được đến trường): Giống như trước đại dịch, tất cả các 
học sinh tại các trường học thuộc DC, bao gồm các trường tư, phải hoàn toàn tuân thủ việc tiêm các vắc-
xin được yêu cầu để đến trường. Mặc dù việc này không có gì là mới lạ, vẫn có các yêu cầu mới liên quan 
tới việc tiêm vắc-xin COVID-19/Vi-rút Corona.  Bắt đầu từ năm học 2022-23, tất cả các học sinh từ 12 tuổi 
trở lên phải tiêm vắc xin COVID-19/Vi-rút Corona trừ khi được miễn. Để biết thêm thông tin về việc chủng 
ngừa ở học sinh, vui lòng tham khảo tờ rơi này.

Nếu quý vị có thắc mắc về những thay đổi liên quan đến quy định đi học chuyên cần này, vui lòng liên hệ với 
trường của con quý vị.

Quy định Mới về Đi học Chuyên cần cho Năm học 2022-23:

NHỮNG ĐIỀU CÁC GIA ĐÌNH CẦN BIẾT
Văn Phòng Giám Đốc Giáo 
Dục Tiểu Bang

https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/Immunization_Flyer_update_052521_FINAL.pdf

