
  Meadow Heights Primary School 
Một trường học an toàn và hạnh phúc là nơi trẻ em thích học tập 

Nguyên tắc của trường: Bıǹh đẳng, Tôn troṇg và Xuất sắc 

Chính Sách Đi Học Của Học Sinh Cho Phu ̣Huynh 

 
Tại Sao Điều Đó Lại Quan Trọng 
Đi học mỗi ngày là môṭ phần quan trọng nhất trong 
viêc̣ hoc̣ tâp̣ của con bạn. Các em học sinh học 
những điều mới mỗi ngày ở trường. 
Chúng ta muốn học sinh của chúng ta có được nền 
giáo dục tốt, và nền tảng cho một nền giáo dục tốt 
bắt đầu với các học sinh đến trường mỗi ngày. 
Không có số ngày nghı̉ hoc̣ nào mà có thê ̃xem là ổn 
đươc̣ - mỗi môṭ ngày vắng măṭ, học sinh bi ̣ châṃ laị 
trong viêc̣ hoc̣ và ảnh hưởng đến kết quả hoc̣ tâp̣ của 
chúng. 

Hỗ Trợ Của Nhà Trường 
Nhà trường có một Nhóm học tập & phúc lơị cho 
học sinh, một nhân viên lo viêc̣ có măṭ của hoc̣ sinh 
và các nhân viên giúp đỡ đa văn hóa có thể hỗ trợ 
bạn và con bạn để đảm bảo các em đến trường đúng 
giờ mỗi ngày. 
Trường tiểu học Meadow Heights sẽ hợp tác với phụ 
huynh, học sinh và các chuyên gia khác, nếu thích 
hợp, để phát triển các cách thức nhằm nâng cao sư ̣
có măṭ taị trường của hoc̣ sinh. 

Thông Báo Cho Trường Về Sư ̣Vắng Mặt 
Việc đi học là viêc̣ bắt buộc theo Đạo luật Cải cách 
và Huấn luyện của bô ̣Giáo dục 2006. Trách nhiệm 
của phụ huynh / người chăm sóc là đảm bảo con em 
mı̀nh thường xuyên đi học. 
Phụ huynh phải liên lạc với nhà trường để giải thích 
vào ngày vắng mặt của học sinh (bằng điện thoại, 
Flexibuzz App hoặc trang mạng của trường). Nếu 
bạn không liên lạc với nhà trường, trường sẽ liên lạc 
với bạn để tìm hiểu lý do của sự vắng mặt. 
Nếu không thể liên lạc đươc̣ với bạn hoặc liên hệ qua 
số khẩn cấp của bạn, sự vắng mặt của con baṇ sẽ 
được ghi lại là vắng mặt không giải thích được và 
cũng được ghi lại trong hồ sơ của con bạn. Bạn có 
thể liên hệ với giáo viên lớp bất kỳ lúc nào để giải 
thích về sự vắng mặt của con baṇ bằng lời nói hoặc 
bằng giấy viết.  

Lý Do Có Thể Chấp Nhận Cho Sự Vắng Mặt 
Những lý do chính cho sự vắng mặt là: 
Bệnh tật 
Chúng tôi hiểu rằng thı̉nh thoảng con bạn có thể cảm 
thấy không khỏe. Điều quan trọng là các em chỉ nghı̉ 
hoc̣ vào những ngày họ thâṭ sư ̣bị bệnh, và tập cho 
các em có giấc ngủ ngon, ăn uống tốt và tập thể dục 
thường xuyên để có thể tạo ra sự khác biệt lớn. 

Ngày Nghı ̃Lễ Gia Đình 
Điều quan trọng là các ngày lễ được lên kế hoạch 
trong những ngày trường nghỉ và không phải trong 
học kỳ. Bất kỳ ngày nghỉ đi chơi nào trong thời gian 
học đều phải được Hiệu Trưởng chấp thuận trước. 
Đơn xin phép? đăng ký sẽ do giáo viên lớp hoặc tại 
văn phòng cung cấp. 

Những Vắng Mặt Không Giải Thích Được Hoặc 
Không Được Chấp Thuâṇ là gì? 
Hiệu trưởng có chấp thuận hay không, bất kỳ sự vắng 
mặt nào sẽ tùy theo từng trường hợp cụ thể. 
Một sự vắng mặt sẽ được ghi nhâṇ là "không giải 
thích được" nếu nhà trường không nhâṇ đươc̣ sư ̣giải 
thích về sự vắng mặt từ phu ̣huynh. 
Những lý do mà nhà trường se ̃không chấp nhận cho 
phép một đứa trẻ ở nhà không đi học bao gồm: hoàn 
thành nhiệm vụ dành cho người lớn như là giữ trẻ và 
làm thông dịch, trông giữ một công ty của người lớn, 
thăm bạn bè và người thân, các chuyến đi mua sắm 
và sinh nhật. 
Hãy nhớ rằng, mỗi ngày đi hoc̣ đều quan troṇg. Nếu 
con của bạn phải nghı̉ học, hãy nói chuyện với giáo 
viên lớp học của bạn càng sớm càng tốt 

Hướng Dẫn Của Bộ Giáo Duc̣ 
Để biết thêm thông tin và tài liêụ liên quan đến việc 
có măṭ taị trường, xin vui lòng truy cập:  
www.education.vic.gov.au/school/parents/behaviour/ 
Pages/studentattendance.aspx 
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