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Các yêu cầu về đến trường đi học ở California? 
 

 Tất cả mọi người từ sáu (6) đến mười tám (18) tuổi đều phải đến trường đi học. 
(Luật Giáo Dục 48200) 

 Học sinh được yêu cầu phải đi học thường xuyên và đúng giờ. 

 Phụ huynh và giáo hộ được yêu cầu phải cho con cái mình đi học. 
 
Vắng mặt, nghỉ học nào được cho là được phép, có lý do? 
 

 Các buổi nghỉ học với lý do dưới đây được cho phép khi được xác nhận: 
o Học sinh nghỉ ốm (chứ không phải là phụ huynh hay thành viên khác của gia 

đình) 
o Cách ly ngăn ngừa bệnh theo yêu cầu của cán bộ y tế thành phố hoặc hạt 
o Hẹn khám bác sĩ, nha sĩ, hoặc khám mắt 
o Tham dự đám tang của người thân trực hệ trong gia đình: một (1) ở 

California; ba (3) ngày ngoài California. Thành viên trực hệ trong gia đình có 
nghĩa là cha/mẹ, anh/chị/em, con, ông/bà, hoặc vợ chồng, cha/mẹ chồng(vợ), 
con của chồng/vợ, anh/chị/em chồng(vợ), của học sinh, hay bất cứ người 
thân nào sống trong cùng một nhà của học sinh. (Luật Giáo Dục 48205) 

o Tham dự phiên tòa khi học sinh là người có tên trong trát gọi của tòa. 
o Nghỉ lễ tôn giáo/khám nghĩa vụ/lễ hội (tối đa là bốn(4) giờ trong một học kỳ) 

có kèm theo đề nghị bằng văn bản của phụ huynh và được sự đồng ý từ 
trước của nhà trường  

o Phụ huynh/giám hộ của học sinh tham dự hội thảo tuyển dụng có đề nghị 
bằng văn bản và được sự đồng ý từ trước của nhà trường. Học sinh 
tham dự các hội thảo như vậy cùng với phụ huynh/giám hộ được yêu cầu 
hoàn thành tất cả các bài tập và bài kiểm tra có thể được đưa ra một cách 
hợp lý. (Luật Giáo Dục 205, CCR Title 5, Sec. 420) 

 

 Xác nhận việc nghỉ học do ốm hoặc do cách ly là được phép. Việc xác nhận 
có thể được cấp bởi một trong những người sau đây: y tá nhà trường/công cộng, 
cán bộ theo dõi chuyên cần, bác sĩ, giáo viên, hoặc bất cứ nhân viên đủ quyền 
hạn nào của phòng giáo dục. (Luật Giáo Dục 46011, CCR Title 5, Sec. 421) 

 

Phụ huynh không được xác nhận việc nghỉ học! 
 



 

Những hệ quả nào đối với phụ huynh của học sinh khi học sinh không đi học? 
 

 Phụ huynh nào không cho con đi học có thể bị buộc tội hình sự chiểu theo Luật 
Hình Sự 272 và 270.1 Luật Giáo Dục 48291/48293 và 48453/48454. Các hình 
phạt có thể trong khoảng từ $50 đến $2,500 kèm theo phí xét tội và có thể bị 
phạt tù đến một năm. Thẩm phán có thể phạt phụ huynh tự đưa con đến trường. 

 Phụ huynh nào vi phạm luật giáo dục còn có thể bị buộc tội thờ ơ với giáo dục 
của con mình. Tội trạng là “Góp Phần Làm Hư Trẻ Vị Thành Niên,” một tội nhẹ. 
(Luật Hình Sự sec. 272) Các hình phạt có thể là một năm tù giam tại nhà tù của 
hạt và phạt tiền đến $2,500 cho mỗi trẻ. 

 
Cách tốt nhất để phụ huynh tránh không vi phạm luật giáo dục bắt buộc là gì? 
 

 Khi con bị ốm, hoặc đưa con đến trường để nhân viên/y tá nhà trường xác nhận 
ốm đau của con hoặc đưa con đến cơ sở khám chữa bệnh để có xác nhận bằng 
văn bản về việc ốm đau của con. Giữ lại cho mình một bản của văn bản. 

 Thảo luận tình trạng y tế của con với nhân viên nhà trường và, nếu cần thiết, ký 
giấy cho phép bác sĩ cung cấp thông tin cho nhà trường. 

 Đảm bảo rằng con did học đúng giờ và đi học hàng ngày. 

 Lên lịch khám bác sĩ và khám nha khoa sau giờ học hoặc vào ngày trường được 
nghỉ lễ. 

 Nhờ cán bộ/tư vấn của nhà trường nếu quý vị gặp khó khăn trong việc bảo con 
đi học. Những người đó có thể chỉ giúp quý vị các nguồn giúp đỡ cho quý vị. 

 
 
 

ĐI HỌC THƯỜNG XUYÊN LÀ QUÀ TẶNG QUÝ GIÁ NHẤT MÀ 
QUÝ VỊ CÓ THỂ CHO CON MÌNH  

 

 


