
RETENTION & CHRONIC
ABSENCE

Students will not be retained or fail a course (high
school) solely due to attendance. 
Chronic absence = missing 10% or more of school
Students who are chronically absent from school
have an increased risk of falling behind and
dropping out of school.  
School principals may consider chronic absence
when making decisions regarding retention or
course failure.  

WCSD FAMILY GUIDE
TO ATTENDANCE

Please see the guidance below regarding attendance beginning 
in the 2021-2022 school year

ABSENCES
Notify your school each day your
child is absent.

WHEN TO KEEP KIDS HOME
If your child is ill and has symptoms that
may be contagious (i.e. coughing, cold),
please keep your child home from school.  

 CONTACT INFORMATION
  Please provide our schools accurate  
  and updated contact information
  including:  phone numbers, addresses
  and emergency contacts.

SCHEDULING 
Please make every attempt to schedule
appointments, vacations and non-
school activities on non-school days.  

MAKE-UP WORK

It is the responsibility of the student to request
make-up work from their teachers when they
return to school after an absence.  Families may
request this work for our youngest students. 
Teachers must provide students make-up work or
concepts missed by the student within two-days of
the student returning to class.  
Students have the number of days absent +1 day
to complete the work. 

For example:  If a student is absent for 2 days,
they have 3 days to complete the work and
turn it back into their teacher.   

COVID EXCLUSIONS

Students who have been excluded from school
due to Covid will be provided with temporary
distance learning opportunities and have
regular contact with teachers.  
Each school will handle distance learning with
their own plan that fits the specific needs of
their school community. 
Absences for Covid exclusions do not count
towards Chronic Absenteeism. 

Exempt absences = verification documentation is
provided by medical professional, mental health
professional or behavioral health professional. 
 Does not count towards chronic absenteeism. 

Pre-arranged:
Must give a 2-day advance notice when gone 1-
2 days. 
Must give one week's notice (5 school days)
when gone for 3 or more days.
Does count towards chronic absenteeism unless
it's verified by medical, mental health or
behavioral health. 

.

INFINITE CAMPUS PARENT
PORTAL

It is the responsibility of adult family
members to monitor student
attendance and progress using the IC
Parent Portal. 
If you need help accessing the IC
Parent Portal, call your school office for
a username and password. 
Please note, inaccuracies in attendance
cannot be changed after the last day of
school.  

SCAN THE QR
CODE FOR TIPS

ON HOW TO USE
IC PARENT

PORTAL

We want your child to be successful! 
Thank you for your partnership. 



KHI NÀO CẦN GIỮ HỌC SINH Ở NHÀ 

LÀM BÙ BÀI TẬP 

TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ DO COVID 
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LẬP KẾ HOẠCH 
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CỔNG THÔNG TIN INFINITE CAMPUS CỦA 
PHỤ HUYNH .

.
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HƯỚNG DẪN CỦA WCSD DÀNH 
CHO GIA ĐÌNH VỀ SỰ CHUYÊN 

CẦN CỦA HỌC SINH 
Vui lòng đọc hướng dẫn dưới đây về sự chuyên cần của học sinh bắt 

đầu từ năm học 2021-2022 

Nếu con quý vị bị ốm và có các triệu 
chứng có thể lây nhiễm (chẳng hạn như 
ho, cảm lạnh), vui lòng giữ trẻ ở nhà.  

Vui lòng thực hiện mọi nỗ lực để lập kế 
hoạch các cuộc hẹn, kỳ nghỉ và các 
hoạt động khác vào những ngày trẻ 
được nghỉ học. 

.

THÔNG TIN LIÊN LẠC 
           Vui lòng cung cấp cho nhà trường  
          thông tin liên lạc chính xác và cập nhật 
bao gồm: số điện thoại, địa chỉ và người liên 
lạc trong trường hợp khẩn cấp. 

HỌC LẠI MÔN & TRƯỜNG HỢP 
NGHỈ HỌC THƯỜNG XUYÊN 

.

.

Ví dụ: Nếu học sinh nghỉ học 2 ngày, họ sẽ có 3 
ngày để hoàn thành bài tập và nộp lại cho giáo viên. 

NGHỈ HỌC 
Thông báo cho nhà trường mỗi ngày trẻ 
nghỉ học. 

Ngày nghỉ học được miễn trừ = tài liệu xác thực do 
một chuyên gia y tế, chuyên gia về sức khỏe tâm thần 
hoặc chuyên gia về sức khỏe hành vi cung cấp. 
Không tính vào trường hợp nghỉ học thường xuyên. 

Học sinh được miễn đến trường do Covid sẽ 
được cung cấp các cơ hội để học từ xa tạm 
thời và liên lạc thường xuyên với giáo viên 

Học sinh sẽ không phải học lại hoặc trượt một 
môn học (cấp trung học) chỉ vì lý do chuyên cần. 
Nghỉ học thường xuyên = nghỉ học từ 
10% tổng số buổi học trở lên   

Học sinh có trách nhiệm xin giáo viên cho làm 
bù bài tập khi họ trở lại trường học sau khi 
nghỉ học. Các gia đình có thể yêu cầu điều này 
cho các học sinh nhỏ tuổi nhất của chúng tôi. 

Người lớn trong gia đình có trách nhiệm giám 
sát sự chuyên cần và tiến bộ của học sinh 
thông qua Cổng Thông Tin IC của Phụ Huynh 
(IC Parent Portal). 

Có kế hoạch trước: 
Phải gửi thông báo trước 2 ngày khi nghỉ học 
1- 2 ngày. 
Phải gửi thông báo trước một tuần (5 ngày học) 
khi nghỉ học từ 3 ngày trở lên. 

Có tính vào trường hợp nghỉ học thường xuyên 
trừ khi được xác thực bởi chuyên gia y tế, sức 
khỏe tâm thần hoặc sức khỏe hành vi. 

Mỗi trường học sẽ cung cấp các lớp học từ xa theo 
kế hoạch riêng của mình, phù hợp với các nhu cầu 
cụ thể của cộng đồng trường học của họ. 
Số ngày học sinh nghỉ học do Covid không bị 
tính vào trường hợp Nghỉ học Thường xuyên. 

Những học sinh nghỉ học thường xuyên có 
nguy cơ học kém hơn các học sinh khác 
và bỏ học cao hơn. 
Hiệu trưởng có thể xem xét vấn đề nghỉ học 
thường xuyên khi đưa ra quyết định liệu học 
sinh có thể phải học lại hay trượt môn học. 

Giáo viên phải cho học sinh làm bù bài tập 
hoặc dạy cho học sinh các khái niệm mà học 
sinh đã bỏ lỡ vào hai ngày sau khi học sinh trở 
lại lớp học. 
Thời gian để học sinh hoàn thành bài tập này 
được tính bằng số ngày học sinh nghỉ học 
+thêm 1 ngày. 

Nếu quý vị cần được hỗ trợ để truy cập Cổng 
Thông Tin IC của Phụ Huynh, hãy liên lạc với 
văn phòng nhà trường để nhận tên truy cập và 
mật khẩu. 

Vui lòng lưu ý, quý vị sẽ không thể sửa bất kỳ sai 
sót nào trong phần thông tin về sự chuyên cần của 
học sinh sau ngày học cuối cùng. 

Chúng tôi mong muốn sự thành công cho con quý vị! 
Cảm ơn vì sự hợp tác của quý vị. 




