BẢN ĐIỀU HÀNH SỰ CÓ MẶT CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CẤP HAI VÀ BA (sửa đổi)
Vào ngày 01 tháng 09 của mỗi năm
học hoặc 30 ngày sau khi học sinh ghi
danh học
(Học sinh dưới 16 tuổi)

Thư gởi thông báo cho phụ huynh giải thích qui định hiện diện và hình
phạt/hậu quả của việc vắng mặt không có lý do. Một mẫu đơn yêu cầu
phải có chữ ký của phụ huynh/người giám hộ và học sinh (từ 10 tuổi và
trở lên) vào ngày 01 tháng 09 mỗi năm học.

Ba (3) lần vắng mặt không có lý do

Thư sẽ gửi đến phụ huynh/người giám hộ nhắc nhở về hình phạt/hậu quả
có thể xảy ra về việc vắng mặt cũng như giải thích về sự yêu cầu của
việc hiện diện. Nhân viên xã hội trường học và nhân viên được chỉ định
sẽ hợp tác tư vấn hàng tuần, kiểm tra hồ sơ và bảo đảm thư được gửi ra
và tiến hành theo thủ tục.

Năm (5) lần vắng mặt không có lý do

Nhân viên được chỉ định sẽ gởi thông báo nhắc nhở phụ huynh/người
giám hộ về các hình phạt có thể xảy ra và hậu quả bao gồm nhưng không
giới hạn vi phạm tội tiểu hình và yêu cầu họp với Ủy ban chính sách
hiện diện học sinh/Student Attendance Committee (SAC). Mục đích của
cuộc họp là để xác định và thực hiện chiến lược và can thiệp để ngăn
chặn sự vắng mặt. Nhà trường có thể giới thiệu gia đình đến nhân viên
xã hội học đường để đánh giá vấn đề hiện diện, gia tăng sự can thiệp và
giới thiệu các cơ quan. Các cơ quan có thể bao gồm Trung tâm Hỗ trợ
Hiện diện ngày thứ bảy, hay cơ quan khác giúp đỡ học sinh về sự hiện
diện.
Việc không tuân theo bất kỳ yêu cầu về sự có mặt học ngày thứ Bảy
hoặc các phương cách và biện pháp can thiệp khác sẽ đưa đến án lệnh
của tòa án vị thành niên (High Performance Risk Reduction Order by
Juvenile Court.)
Một học sinh đã ghi danh trở lại học 20 ngày và vắng mặt trong 10 ngày
hoặc nhiều hơn trong suốt niên học 16-17 sẽ tự động bị chỉ thị. Bất cứ
học sinh nào nghỉ học năm (5) ngày không lý do cho năm học 17-18 sẽ
tự động được chỉ thị và được giao cho Quad-CST.

Sáu (6) đến chín (9) lần vắng mặt
không có lý do

Sẽ đưa qua cho ban Clayton County Child Student Team (Quad CST) có
thể được khởi xướng bởi nhân viên Xã Hội Trường Học

Mười (10) lần vắng mặt hoặc nhiều
hơn

Hệ thống trường học có thể đưa học sinh và gia đình ra tòa án vị thành
niên (Clayton County Juvenile Court) nếu phụ huynh/người giám hộ
không tuân theo các biện pháp can thiệp hay việc đi học đều đặn không
cải thiện sau khi học sinh nghỉ hơn mười lần không lý do theo O.C.G.A.
§15-11-381.
Một học sinh có 10 lần vắng mặt không lý do hoặc không chịu hợp tác
theo lệnh chỉ thị phải điền đơn Child In Needs of Services (CHINS).
Nếu hành vi chỉ là trách nhiệm của cha mẹ thì có thể yêu cầu một lệnh
bảo vệ hơn là nộp đơn yêu cầu CHINS.
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BẮT BUỘC ĐI HỌC
Luật về việc bắt buộc đi học của Georgia yêu cầu tất cả trẻ em phải ghi danh đi học vao giữa sinh nhật lần thứ 6
và thứ 16, trừ những học sinh đã hoàn thành tất cả các yêu cầu cho bằng tốt nghiệp trung học. O.C.G.A. § 20-2690.1 (a). Ngoài ra, bất cứ trẻ em nào ghi danh trong 20 ngày hoặc hơn trước ngày sinh nhật thứ mười bảy của
em ấy phải tuân theo luật bắt buộc đi học (Georgia Code Section 20-2-690 đến 20-2-701) và các quy tắc và quy
định của Hội Đồng Tiểu Bang Giáo Dục Georgia liên quan đến việc bắt buộc đi học. O.C.G.A. § 20-2-150 (c).
Phụ huynh/người giám hộ hoặc người cư trú tại tiểu bang Georgia là người kiểm soát học sinh được ghi danh
học vào trường công lập phải có trách nhiệm đảm bảo rằng học sinh đi học, phù hợp với O.C.G.A. § 20-2-690.1
(b). Bất kỳ phụ huynh, người giám hộ, hoặc người khác định cư tại tiểu bang này có quyền kiểm soát hay chịu
trách nhiệm về một đứa trẻ hoặc các em trẻ là người vi phạm quy định này sẽ kể là tội nhẹ và khi bị buộc tội sẽ
bị phạt hành chánh không dưới $25.00 và không quá $100.00, phạt tù không quá 30 ngày, dịch vụ cộng đồng,
hoặc tổng cộng các mức xử phạt này, theo chỉ thị của toà án có thẩm quyền. Sau khi hệ thống trường học của
học sinh thông báo cho cha mẹ, người giám hộ hoặc người khác, những người có quyền kiểm soát hoặc chịu
trách nhiệm về học sinh sau năm ngày vắng mặt không có lý do, mỗi ngày vắng mặt thêm được coi là vi phạm
luật và được kết thành tội riêng. O.C.G.A. § 20-2-690.1 (c) cũng tuyên bố rằng đây là trách nhiệm của học sinh
hoặc phụ huynh/người giám hộ là học sinh phải đi học đều đặn, trọn kỳ học theo quy định của pháp luật.
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