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Để có thêm thông tin về sự sẵn sàng và sự sẵn sàng của trường, hãy ghé thăm www.egusd.net hoặc gọi số (916) 793-2260.

CÓ PHẢI BẠN ĐÃ BIẾT?

Giúp cho trẻ Thành công ở trường:
Thành lập Thói quen Đi học đều Thành công Sớm ở trường đi song hành với việc đi 
học đều đặn!

• Thiết lập giờ ngủ đều và việc thường lệ buổi sáng Sắp xếp quần áo 
và cặp xách đi học vào tối hôm trước.

• Biết được ngày bắt đầu đi học và chắc chắn rằng trẻ được chủng 
ngừa theo yêu cầu.

• Giới thiệu con của bạn tới các cô giáo của em và bạn học cùng lớp 
trước khi trường bắt đầu để giúp cho trẻ có sự chuyển tiếp. 

• Đừng để cho trẻ ở nhà trừ khi em thực sự bị ốm. Nên nhớ những 
lời than phiền về đau bụng hay nhức đầu có thể là dấu hiệu của sự 
lo lắng và không có lý do ở nhà.

• Nếu con của bạn lo lắng về việc đi học, nói chuyện với cô giáo, cố 
vấn trường, hay những phụ huynh khác để có lời khuyên làm cách 
nào để trẻ cảm thấy thoải mái và thích thú về việc học. 

• Phát triển kế hoạch dự phòng cho việc tới trường nếu có điều gì 
xảy ra. Gọi thân nhân gia đình, người hàng xóm, hay phụ huynh 
khác. 

• Tránh những buổi hẹn y tế và cuộc đi chơi nới rộng Khi trường 
đang thời gian học.

VẮNG MẶT 
THƯỜNG XUYÊN 
18 hay nhiều ngày 

DẤU HIỆU CẢNH 
BÁO 
0 tới 17 ngày 

BẰNG LÒNG 
9 hay những buổi 
vắng mặt ít hơn

©Jason Miczek Photography

• Bắt đầu mẫu giáo, quá nhiều sự vắng mặt tạo cho học sinh bị tụt lại phía sau trong trường. 
• Vắng mặt 10 phần trăm (hay khoảng 18 ngày) có thể tạo khó khăn trong việc học về môn tập đọc.

• Học sinh có thể vẫn bị tụt phía sau nếu chỉ vắng mặt một hay hai ngày mỗi vài tuần.

• Đi học trễ có thể dẫn tới việc đi học không đều.
• Sự vắng mặt có thể ảnh hưởng tới toàn lớp nếu cô giáo phải làm chậm lại việc học để giúp học sinh bắt theo kịp.

Tham gia đi học đều đặn giúp cho trẻ cảm thấy tốt hơn về trường-và chính các em. Bắt đầu xây dựng thói quen này 
trong nhà trẻ để các em học được ngay lập tức rằng đi học đúng giờ mỗi ngày thì rất quan trọng. Đi học đều đặn sẽ 
giúp trẻ học tốt ở trường trung học, đại học và nơi làm việc.

ĐIỀU GÌ BẠN CÓ THỂ LÀM 

Khi nào Vắng Mặt Trở Thành 
một Vấn Đề?

Nco ntsoov: Cov lej no tej kev pov plob hais ib 
180-hnub tsev kawm ntawv xyoo.




