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QUY ĐỊNH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP 
QUẬN MONTGOMERY 

 
Mục Liên Quan:  IKA, IKA-RA, IKB-RA, IOE-RA, JFA-RA, JGA-RB  

Văn Phòng Trách Nhiệm:  Chánh Văn Phòng Học Vụ 

Trách Nhiệm Chung 

 

 

Sự Hiện Diện của Học Sinh 
 

 
I. MỤC TIÊU 

 

Để thiết lập trách nhiệm ghi chép và cho phép các buổi vắng mặt và phác thảo các thủ tục 

để giám sát và cải thiện việc đi học chuyên cần và để theo dõi học sinh và phụ huynh/giám 

hộ theo các yêu cầu đã được nêu trong Code of Maryland Regulations (COMAR) 

 
II. PHƯƠNG THỨC 

 

A. Tất cả các trường học 

 

1. Ghi các Ngày Vắng Mặt  

 

a) Giáo viên lớp học có trách nhiệm ghi ngày đi học hay vắng mặt của 

học sinh.  Tiến trình được giáo viên dùng để ghi việc đi học là tài 

liệu/hệ thống nguồn. 

 

(1) Tài Liệu/Hệ Thống Nguồn Trường Tiểu Học 

 

Mỗi giáo viên có trách nhiệm ghi sự có mặt của học sinh 

trong lớp học.  Giáo viên ghi sự có mặt của học sinh trực tiếp 

vào hệ thống ghi sự có mặt trên mạng.  Hệ thống duy trì một 

hồ sơ với ngày, giờ, và người ghi dữ liệu. 

 

(2) Tài Liệu/Hệ Thống Nguồn Trường Trung Học Cấp II và Cấp 

III 

 

Mỗi giáo viên có trách nhiệm ghi sự có mặt của các học sinh 

trong lớp.  Giáo viên ghi sự có mặt trực tiếp trên hệ thống 

ghi sự có mặt trong tiết học trên mạng.  Hệ thống duy trì một 

hồ sơ với ngày, giờ, và người ghi dữ liệu. 
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b) Trong trường hợp không thể sử dụng được hệ thống điện tử, một 

danh sách ghi trên giấy sẽ được sử dụng.  Các tài liệu này sẽ được 

giữ lại trong trường cho năm học hiện tại.  Vào cuối năm học hiện 

tại, các tài liệu được lưu giữ dưới dạng bản in sẽ được gửi tới Hồ Sơ 

Trung Ương, nơi chúng sẽ được lưu lại thêm ba năm nữa cho mục 

đích kiểm toán. 

 

c) Các hồ sơ đi học hàng ngày của mỗi học sinh được lưu giữ bằng 

điện tử bởi Office of the Chief Technology Officer.  Một bản sao 

của Báo Cáo Hàng Tháng về Việc Học Sinh Đi Học/Nghỉ Học của 

năm học sẽ được giữ lại bởi Hồ Sơ Trung Ương trong ba năm. 

 

2. Xác Định Lý Do Vắng Mặt 

 

a) Vì mục đích báo cáo, Các Trường Công Lập Quận Montgomery 

(MCPS) định nghĩa một sự vắng mặt theo định nghĩa "Ngày Vắng 

Mặt" trong Maryland Student Records System Manual. 

 

b) Maryland Student Records System Manual được kết hợp dưới đây 

qua sự tham khảo. 

 

3. Xác Định Xem Sự Vắng Mặt là Hợp Pháp hoặc Bất Hợp Pháp  

 

a) Phụ huynh/giám hộ phải nạp một lá thơ giải thích cho mỗi lần vắng 

mặt trong vòng ba ngày kể từ ngày học sinh trở lại trường. 

 

b) Yêu cầu đến học trễ hay tan học sớm phải được phụ huynh/giám hộ 

cho phép. 

 

c) Một học sinh đủ điều kiện là học sinh đã đạt độ tuổi trưởng thành 

(18) hay đã độc lập trước 18 tuổi, và có thể chịu trách nhiệm cho các 

thư xin vắng mặt và yêu cầu đi học muộn và tan học sớm.  Hiệu 

trưởng/người được uỷ nhiệm có trách nhiệm thông báo cho phụ 

huynh/giám hộ của một học sinh đủ điều kiện bằng văn bản về 

những điều sau đây: 

 

(1) Học sinh hội đủ điều kiện có thể nạp văn bản giải thích của 

em về các vắng mặt. 

 

(2) Bất kỳ hành động nào của ban giám đốc tiếp theo về các vắng 

mặt bất hợp pháp được tiến hành với em học sinh đủ điều 

kiện.  Khi em học sinh đó đang sống như là một em trẻ lệ 

thuộc vào cha mẹ/giám hộ của em, giấy báo cáo phụ trội về 
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những ngày nghỉ học không phép sẽ được gởi đến phụ 

huynh/giám hộ. 

 

d) Học sinh hiện đang học trong các trường công lập được coi là vắng 

mặt hợp lệ tại trường học, kể cả vắng mặt vào bất kỳ phần nào trong 

ngày, chỉ trong các điều kiện sau:1 

 

(1) Công việc được trường, hệ thống trường học của địa phương, 

Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland, chấp thuận hoặc bảo trợ, 

được chấp nhận bởi giám đốc các trường học địa phương hay 

hiệu trưởng/người ủy nhiệm của trường là lý do để cho phép 

học sinh.  Một số hoạt động hoặc tình huống việc làm mà 

hiệu trưởng/người được chỉ định phải chấp nhận là hợp pháp 

khi chấp thuận cho sự vắng mặt đã được yêu cầu trước năm 

ngày học bằng văn bản từ phụ huynh/giám hộ/học sinh đủ 

điều kiện được bao gồm dưới đây:  

 

(a) Thăm viếng các trường đại học và tham gia các 

chương trình hướng dẫn đại học (xem tập san học 

sinh địa phương để biết các hạn chế) 

 

(b) Xếp đặt buổi phỏng vấn với chủ nhân tương lai 

 

(c) Các chỉ định công việc toàn thời gian ngắn hạn cho 

các học sinh không theo học chương trình hợp tác 

giáo dục 

 

(2) Trong gia đình có người thân mất 

 

(3) Học sinh bị bệnh  

 

Hiệu trưởng có thể yêu cầu phụ huynh/giám hộ của học sinh 

hoặc học sinh đủ điều kiện cung cấp tài liệu từ người cung 

cấp dịch vụ sức khoẻ của học sinh trong những trường hợp 

mà một học sinh đã vắng mặt thường xuyên hay kéo dài vì 

bệnh hay tình trạng liên hệ đến mang thai hay nuôi con như 

được nêu dưới đây. 

 

(4) Các điều kiện liên quan đến việc mang thai hoặc nuôi con 

 

                                            
1 Các vắng mặt hợp pháp được coi là vắng mặt có phép. 
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(a) Các trường học sẽ cho phép tất cả các ngày vắng mặt 

của học sinh cho các điều kiện liên quan đến mang 

thai hay nuôi con, bao gồm cả đau đẻ, sanh con, phục 

hồi, và các cuộc hẹn khám sức khoẻ trước khi sanh 

và sau khi sanh, bao gồm - 

 

(i) ít nhất là 10 ngày vắng mặt cho học sinh nuôi 

con sau khi sanh con;  

 

(ii) các vắng mặt liên quan đến việc nuôi con do 

việc ốm đau hay buổi hẹn y khoa cho con của 

học sinh, kể cả bốn ngày vắng mặt trong năm 

học mà nhà trường có thể không cần tài liệu 

của người cung cấp dịch vụ sức khoẻ của em 

trẻ; và 

 

(iii) bất kỳ vắng mặt nào do một cuộc hẹn pháp lý 

nào liên quan đến học sinh mang thai hoặc 

nuôi con có liên quan đến thủ tục kiện tụng 

gia đình, bao gồm con nuôi, quyền nuôi con, 

và thăm viếng. 

 

(b) Các trường học chỉ có thể yêu cầu tài liệu từ người 

cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của học sinh sau 

khi học sinh đã nhập viện vì mang thai hay sanh con 

nếu họ cũng cần tài liệu này từ tất cả các học sinh đã 

nhập viện vì các điều kiện khác. 

 

(5) Có trát tòa đòi trình diện 

 

(6) Điều kiện thời tiết nguy hiểm mà có thể được giải thích là 

những điều kiện thời tiết xấu mà có thể gây nguy hiểm cho 

sức khoẻ hay an toàn của học sinh khi di chuyển từ nhà đến 

trường và về nhà. 

 

(7) Cử hành của ngày lễ tôn giáo 

 

(8) Tình trạng khẩn cấp trong tiểu bang 

 

(9) Cấm học 

 

(10) Trường hợp khẩn cấp hoặc các tình huống khác mà, theo 

phán đoán của giám đốc các trường học hay người được chỉ 
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định, là nguyên nhân chính đáng và đủ để cho phép vắng mặt 

tại trường học 

 

(11) Các điều kiện hoặc hoàn cảnh ngăn cản MCPS cung cấp 

phương tiện chuyên chở cho học sinh được phép nhận các 

dịch vụ chuyên chở.  Điều này không bao gồm các học sinh 

bị từ chối chuyên chở chính thức MCPS vì lý do kỷ luật. 

 

e) Bất kỳ sự vắng mặt vì những lý do nào khác với những điều được 

kể ở trên có thể được coi là hợp pháp hoặc là bất hợp pháp bởi hiệu 

trưởng/người được chỉ định.  Việc chỉ định vắng mặt là hợp pháp 

cho các lý do khác ngoài những điều kể trên thì được tuỳ nghi.  

Thông thường, những yêu cầu đi du lịch với gia đình không phải là 

những ngày vắng mặt hợp pháp. 

 

Việc vắng mặt của học sinh có thể được coi là hợp pháp theo quyết 

định riêng của hiệu trưởng/người được chỉ định dựa trên những xem 

xét sau:  

 

(1) Các đề nghị từ giáo viên của học sinh liên quan đến hậu quả 

có thể xảy ra từ sự vắng mặt dự đoán trước đối với tiến triển 

học tập của học sinh và các lựa chọn sẵn có cho việc làm bù 

bài tập trước khi quyết định chấp thuận việc vắng mặt 

 

(2) Số ngày vắng mặt hợp pháp và bất hợp pháp của học sinh đã 

tích lũy đến ngày nay 

 

(3) Mục đích hoặc ý nghĩa đặc biệt của những vắng mặt 

 

(4) Thời gian vắng mặt 

 

f) Để xem xét sự vắng mặt riêng biệt, phải nạp thông báo và yêu cầu 

trước khi vắng mặt.  

 

g) Khi một học sinh không có mặt trong lớp học nhưng vẫn còn ở dưới 

sự giám sát trực tiếp của MCPS, học sinh được coi là có mặt trong 

các mục đích báo cáo cho tiểu bang và địa phương; tuy nhiên, học 

sinh được ghi vắng mặt bởi giáo viên để ghi lại rằng em học sinh 

không ở trong lớp học.  Thư ký điểm danh sẽ chỉ định một mật mã 

cho nguyên nhân áp dụng để bảo đảm báo cáo đúng trên các báo cáo 

của tiểu bang và địa phương.  Các ví dụ của các vắng mặt ấy bao 

gồm, nhưng không giới hạn trong những điều sau đây: 
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(1) Phục vụ như là một tình nguyện viên phụ tá học sinh tại các 

chương trình giáo dục ngoài trời MCPS 

 

(2) Tham gia trong các môn thể thao 

 

(3) Ban quản trị học sinh 

 

(4) Chuyến du khảo 

 

(5) Đến phòng y tế 

 

(6) Các Dịch Vụ Giảng Dạy Tạm Thời 

 

(7) Cấm học tại trường 

 

h) Những học sinh mà phụ huynh/giám hộ đem ra khỏi trường trong 

hơn 15 ngày học liên tục vì lý do du lịch kéo dài hay lý do không có 

phép khác sẽ phải thôi học, và phụ huynh/giám hộ phải được thông 

báo rằng học sinh đó sẽ phải thôi học và rằng MCPS trông đợi phụ 

huynh sẽ hoàn thành trách nhiệm của họ để tiếp tục việc học của học 

sinh tại nơi tới.  

 

i) Nếu trường học chọn phát giải thưởng cho sự đi học chuyên cần 

hoàn hảo của em học sinh, giải thưởng này phải được trao cho các 

học sinh mà những vắng mặt có phép chỉ là vì lý do tín ngưỡng. 

 

4. Giám Sát Việc Đi Học 

 

a) Sự vắng mặt của học sinh được báo cáo cho các phụ huynh/giám hộ 

trên sổ học bạ. 

 

b) Hiệu trưởng/người được chỉ định, cộng tác với nhân viên nhà 

trường, thiết lập thủ tục của trường về theo dõi các vắng mặt, nạp 

hàng năm các thủ tục cho phụ tá giám đốc thích hợp để được chấp 

thuận vào ngày 1 tháng 7, và phân phối các thủ tục đã được chấp 

thuận cho phụ huynh/giám hộ và các học sinh vào đầu mỗi năm học. 

 

c) Office of Student and Family Support and Engagement, cộng tác với 

các văn phòng MCPS khác và các cơ quan bên ngoài, sẽ phát triển 

và thực hiện một liên tục các can thiệp chỉ định để hỗ trợ việc đi học 

thường xuyên. 
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d) Mỗi trường sẽ đặt một quy trình chính thức để khuyến khích việc đi 

học của học sinh.  Quy trình này sẽ kiểm soát các dữ liệu, cung cấp 

các can thiệp, và bao gồm các khích lệ. 

 

B. Các Trường Tiểu Học (Bao gồm Lớp Mẫu Giáo) 

 

1. Vào đầu năm học, hiệu trưởng trường tiểu học/người được chỉ định sẽ yêu 

cầu phụ huynh/giám hộ thông báo cho nhà trường khi con của họ vắng mặt 

vì bất cứ lý do nào vào bất cứ ngày nào. 

 

2. Bất cứ khi nào có thể, trường học sẽ liên lạc với phụ huynh/giám hộ của trẻ 

em tuổi tiểu học trước 12 giờ trưa của mỗi ngày vắng mặt đầu tiên, nếu 

trước đó phụ huynh/giám hộ chưa thông báo cho trường về sự vắng mặt. 

 

3. Các học sinh tiểu học và trung học với số ngày nghỉ học quá nhiều và/hay 

đi học trễ, cả hợp pháp và không hợp pháp, có thể được chuyển đến việc 

can thiệp thích hợp.  Theo ý của hiệu trưởng/người được chỉ định, học sinh 

mà biểu lộ một khuôn mẫu vắng mặt có thể được chuyển tới các nhân viên 

thích hợp và/hay các cơ quan bên ngoài để thực hiện các biện pháp can thiệp 

sâu sắc nhằm tăng cường việc đi học đều đặn. 

 

C. Các Trường Trung Học Cấp II 

 

Các học sinh trung học cấp II với số ngày nghỉ học quá nhiều và/hay đi học trễ, cả 

hợp pháp và không hợp pháp, có thể được chuyển đến việc can thiệp thích hợp.  

Theo ý của hiệu trưởng/người được chỉ định, học sinh thể hiện một khuôn mẫu vắng 

mặt có thể được chuyển tới các nhân viên thích hợp và/hay các cơ quan bên ngoài 

để thực hiện các biện pháp can thiệp sâu sắc nhằm tăng cường việc đi học đều đặn. 

Các học sinh mà có năm lần nghỉ học không phép hay nhiều hơn có thể nhận lá thơ 

về đi học đều đặn từ trường học. 

 

D. Trường Trung Học Cấp III 

 

1. Học sinh với ba lần vắng mặt bất hợp pháp trong một lớp sẽ bị cảnh cáo về 

việc có thể bị đánh rớt và sẽ được gởi đến thầy cố vấn và ban giám đốc.  Đi 

học trễ không phép sẽ được ghi vào hồ sơ và ba lần đi học trễ không phép 

sẽ bằng một ngày nghỉ học không phép bất hợp pháp.  Thầy cố vấn trường 

sẽ thảo luận với học sinh và phụ huynh/giám hộ, xác minh những lý do nghỉ 

học, và xác định những biện pháp can thiệp thích hợp. 

 

2. Học sinh nào vắng mặt trái phép năm lần sẽ tự động được thông báo để nạp 

đơn khiếu nại về việc ghi vào hồ sơ những buổi vắng mặt của em nếu như 

em hay cha mẹ/giám hộ của em tin rằng bất cứ ngày vắng mặt nào của em 
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đã bị ghi chép không đúng, hay phát triển một kế hoạch can thiệp về việc đi 

học chuyên cần với thầy cố vấn/ban giám đốc. 

 

a) Khiếu nại và/hay kế hoạch can thiệp có thể được em học sinh, phụ 

huynh/giám hộ, hoặc cố vấn trường/nhóm hành chánh khởi động, 

bằng cách sử dụng MCPS Form 560-26A, Appeal of Attendance 

Recording, High School Students Only. 

 

b) Thầy cố vấn/ban giám đốc sẽ tham khảo với thầy giáo về các điều 

kiện để làm bù các bài tập thiếu và sẽ thông báo thông tin với học 

sinh và phụ huynh/giám hộ của học sinh.  

 

c) Đơn khiếu nại và kế hoạch can thiệp về đi học chuyên cần sẽ có 

trong văn phòng cố vấn và giám đốc và trên trang mạng trường học. 

 

d) Một vị trong ban giám đốc sẽ xét lại và đồng ý với kế họach can 

thiệp. 

 

e) Nếu em học sinh không hoàn tất đơn khiếu nại về sự ghi chép về 

vắng mặt hay kế hoạch can thiệp về sự đi học chuyên cần và/hay 

tiếp tục vắng mặt trái phép, học sinh sẽ có nguy cơ là rớt môn học. 

 

 

Nguồn Liên Quan: Annotated Code of Maryland, Education Article, §7-301.1 7-

301.1; Code of Maryland Regulations 13A.; 08.01.01 

 

 
Lịch Sử Quy Định:  Trước là Quy định Số 515-1, ngày 12 tháng 9, 1980 (thông tin cập nhật), sửa đổi tháng 12, 1986; sửa đổi 

ngày 28 tháng 10, 1993; sửa đổi ngày 19 tháng 8, 1997; sửa đổi ngày 3 tháng 11, 2005; sửa đổi ngày 12 tháng 5, 2010; sửa đổi  

ngày 7 tháng 10, 2013; sửa đổi ngày 4 tháng 2, 2014; sửa đổi ngày 11 tháng 9, 2014; sửa đổi ngày 6 tháng 8, 2015; sửa đổi vào 

ngày 9 tháng 2, 2018.  


