TRƯỜNG TRUNG HỌC SAN GABRIEL/ĐIỀU LỆ HIỆN DIỆN ĐI HỌC
Tính việc hiện diện đi học sẽ làm mới bắt đầu học kỳ này. Dưới đây là điều lệ sửa đổi. Xin Phụ huynh/Giám hộ chắc là con
em của quí vị đến trường đủ thời gian vào học lớp đầu tiên của các em. (Xin nhắc: Tiết 1 bắt đầu lúc 8:00 am)

TRỂ HỌC
Số lần trể
học
1-4

Theo dỏi các Giai đoạn (ở mức tối thiểu, nhưng không giới hạn)
Cảnh cáo
Hội ý Giáo sư/Học sinh
Tiếp xúc phụ huynh bởi giáo sư (phải đăng nhập vào PowerSchool)

5 -7

Chỉ định AMT (Thời Gian Học Bù)
***Nhiều AMT từ các giáo sư khác nhau bảo đảm SART (Nhóm Xét Lại Hiện
Diện Ở Trường)

8-10

SART
Cố vấn Can thiệp

11+

SARB (Hội Đồng Xét Lại Hiện Diện Ở Trường)
không chính thức

Hợp đồng Lớp 12
Học Ngày Thứ Bảy
Thời gian thử thách

VẮNG MẶT
Khi học sinh của quí vị vắng mặt, xin báo cho Văn phòng Điểm danh bằng cách gọi 626-943-6816 hay viết một giấy ghi rõ
sau đây;
● Đầy đủ tên hợp pháp của học sinh (tên và họ)
● Lớp của học sinh
● Ngày vắng mặt
● Lý do vắng mặt
○ Nếu vắng mặt vì hẹn với bác sỹ, xin cung cấp giấy từ văn phòng bác sỹ.
Xin cho học sinh nộp giấy ở Văn phòng Điểm danh khi trở lại trường. Giấy có thể viết bằng ngôn ngữ ở nhà của phụ
huynh/giám hộ. Học sinh khi vắng mặt được xem là KHÔNG HỢP LÝ cho đến khi được xóa bởi Văn phòng Điểm danh.

Trốn học

Theo dỏi các Giai đoạn (ở mức tối thiểu, nhưng không giới hạn)

1-2

AMT
Tiếp xúc phụ huynh bởi giáo sư (phải đăng nhập vào PowerSchool)

3+

SART
SARB
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