
©2011 Reach Out and Read, Inc. All rights reserved. ATT1PG_09/11

For more on school readiness, visit attendanceworks.org and reachoutandread.org

DID YOU KNOW?
•	 	Starting	in	kindergarten,	too	many	absences	can	cause	children	to	fall	behind	in	school.	

•	 	Missing	10	percent	(or	about	18	days)	can	make	it	harder	to	learn	to	read.

•	 	Students	can	still	fall	behind	if	they	miss	just	a	day	or	two	days	every	few	weeks.	

•	 	Being	late	to	school	may	lead	to	poor	attendance.

•	 	Absences	can	affect	the	whole	classroom	if	the	teacher	has	to	slow	down	learning	to	help	children	catch	up.

Attending school regularly helps children feel better about school—and themselves. Start building this habit 
in preschool so they learn right away that going to school on time, every day is important. Good attendance 
will help children do well in high school, college, and at work.

Help Your Child Succeed in School:
Build the Habit of Good Attendance Early
School success goes hand in hand with good attendance!

WHAT YOU CAN DO
•	 	Set	a	regular	bed	time	and	morning	routine.

•	 	Lay	out	clothes	and	pack	backpacks	the	night	before.

•	 	Find	out	what	day	school	starts	and	make	sure	your	child	has	
the	required	shots.

•	 	Introduce	your	child	to	her	teachers	and	classmates	before	
school	starts	to	help	her	transition.

•	 	Don’t	let	your	child	stay	home	unless	she	is	truly	sick.	Keep	in	
mind	complaints	of	a	stomach	ache	or	headache	can	be	a	sign	
of	anxiety	and	not	a	reason	to	stay	home.

•	 	If	your	child	seems	anxious	about	going	to	school,	talk	to	
teachers,	school	counselors,	or	other	parents	for	advice	on	
how	to	make	her	feel	comfortable	and	excited	about	learning.

•	 	Develop	back-up	plans	for	getting	to	school	if	something	
comes	up.	Call	on	a	family	member,	a	neighbor,	or	 
another	parent.

•	 	Avoid	medical	appointments	and	extended	trips	when	school	 
is	in	session.

When Do Absences 
Become a Problem?

CHRONIC ABSENCE 
18	or	more	days

WARNING SIGNS 
10	to	17	days

GOOD ATTENDANCE 
9	or	fewer	absences

Note:		These	numbers	assume	 
a	180-day	school	year.
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Giúp Con Em Quý Vị Thành Công Trong Trường Học:
Tạo Ra Thói Quen Sớm Đi Học Đều Đặn 
Thành công trong trường học đi đôi với việc đi học thường xuyên!

Đi học thường xuyên giúp các học sinh yêu mến trường học - và cảm thấy tự tin hơn.  Tạo những thói 
quen này trong lúc học lớp ấu nhi để các em hiểu biết sớm rằng đi học đúng giờ, mỗi ngày là quan 
trọng.  Đi học đều đặn sẽ giúp các học sinh thành công trên trung học, đại học và trong nghề nghiệp.  

• Bắt đầu lớp mẫu giáo, nếu nghỉ học nhiều sẽ làm cho học sinh bị học thụt lùi.
• Nghỉ học 10 phần trăm (khoảng 18 ngày) có thể gây ra khó khăn trong việc học cách đọc sách.
• Các học sinh có thể bị học thụt lùi nếu các em nghỉ học chỉ một hoặc hai ngày trong vài tuần.
• Đi học trễ có thể đưa đến việc không đi học thường xuyên.
•  Việc nghỉ học có thể ảnh hưởng đến nguyên lớp học nếu giáo viên phải chậm việc giảng dạy lại để giúp các

học sinh theo kịp.

QÚY VỊ CÓ BIẾT?

Để biết thêm về các cách chuẩn bị cho việc đi học,  
xin vào mạng attendanceworks.org và reachoutandread.org

•  Xếp đặt giờ đi ngủ thường xuyên và các thói quen thường lệ
buổi sáng.

• Xếp sẵn quần áo và ba lô đi học vào buổi tối.
•  Tìm hiểu xem khi nào trường học khai giảng và cho con em đi

chích ngừa trước khi nhập học.
•  Giới thiệu con em với các giáo viên và bạn học của con em

trước khi khai giảng để giúp con em chuyển tiếp đến lớp học
mới.

•  Đừng cho con em ở nhà trừ khi con em bị bịnh thiệt.  Xin nhớ
là có khi con em than phiền đau bụng hoặc nhức đầu là dấu
hiệu con em lo âu và không phải là lý do để ở nhà.

•  Nếu con em lo lắng về việc đi học, xin quý vị nói chuyện với
các giáo viên, giáo viên tư vấn, hoặc các phụ huynh khác để
biết cách làm cho các em cảm thấy thoải mái và hào hứng về
việc học hành.

•  Tìm cách khác để đưa các em đi học nếu quý vị bận việc khẩn
cấp.  Gọi cho các người thân trong gia đình, hàng xóm, hoặc
một phụ huynh khác.

•  Tránh làm hẹn bác sĩ và đi nghỉ mát hoặc chơi xa trong những
ngày giờ con em đi học.

QUÝ VỊ CÓ THỂ LÀM GÌ

Khi nào nghỉ học trở thành 
một vấn đề?

NGHỈ HỌC KINH NIÊN

18 ngày hoặc nhiều hơn

10 đến 17 ngày

9 ngày nghỉ hoặc ít hơn

Ghi chú: Những số này dựa theo 180 ngày 
trong niên học.

CÁC DẤU HIÊU CẢNH CÁO

ĐI HỌC ĐỀU ĐẶN

http://attendanceworks.org
http://reachoutandread.org



