
Excessive Tardies

Everyday counts!
Nichols Elementary

Don't let it become a Problem

Excessive Absences
1st tardy- warning
2nd tardy- warning
3rd tardy- warning 
4th tardy- warning tardy letter
mailed home
5th tardy- conference with
administrator
6th tardy or more- possible
disciplinary action/report made to
attendance officer for referral to
Family Court

3 absences- parent contact
5 absences- conference with
principal and social worker
10 or more absences- intervention
put in place with report made to
attendance officer for referral to
Family Court
12 or more unexcused absences or
more- student may receive a 50/F
(kindergarten) 1/F (pre-K) in
applicable classes

Excessive Check-In & Check-Outs
The office staff & teachers are actively monitoring 

check-ins and check-outs.  Ongoing occurrences 
will lead to a conference with the principal 

and social worker.
 



TARDANZAS EXCESIVAS

¡CADA DIA CUENTA!
Primaria Nichols 

NO PERMITA QUE SE CONVIERTA EN UN PROBLEMA

AUSENCIAS EXCESIVAS
1ra tardanza- advertencia
2da tardanza- advertencia
3ra tardanza- advertencia
4ta tardanza- advertencia con
carta enviada a la casa
5ta tardanza- conferencia con el
administrador
6ta o más tardanzas- posible
acción disciplinaria/informe
realizado al oficial de asistencia
para su referido al Tribunal de
Familia

3 ausencias- llamada a los padres
5 ausencias- conferencia con la
principal y trabajador social
10 o más ausencias- intervención
implementada con informe hecho
al oficial de asistencia para un
referido al Tribunal de Familia
12 o más ausencias injustifacadas-
el estudiante puede recibir un 50/F
(kínder) 1/F (prekínder) en las clases
correspondientes

ENTRADAS Y SALIDAS EXCESIVAS
El personal de la oficina y los maestros están

monitoreando activamente
entradas y salidas. Ocurrencias en curso

conducirá a una conferencia con el director
y trabajador social.

 
 



CÁC CHỈ TIÊU PHỤ THUỘC
 

HỘI ĐỒNG MỖI NGÀY!
 

Trường tiểu học Nichols
 

ĐỪNG ĐỂ NÓ TRỞ THÀNH VẤN ĐỀ

KÍCH THÍCH TUYỆT ĐỐI
 Cảnh báo đi trễ đầu tiên

Đi trễ lần 2- cảnh báo
Trễ thứ 3- cảnh báo
Đi trễ lần thứ 4- thư cảnh báo được
gửi về nhà
Cuộc họp muộn thứ 5 với quản trị
viên
Lần đi trễ thứ 6 trở lên- có thể có
hành động kỷ luật / báo cáo cho
viên chức tham dự để giới thiệu đến
Tòa án gia đình

3 lần vắng mặt- gọi cho bố mẹ
5 lần vắng mặt - hội nghị với hiệu
trưởng và nhân viên xã hội
10 lần vắng mặt hoặc nhiều hơn -
can thiệp được thực hiện với báo
cáo được gửi cho viên chức tham dự
để được giới thiệu đến Tòa án gia
đình
12 lần vắng mặt không lý do trở
lên- học sinh có thể nhận được 50 /
F (K) 1 / F (Pre-K) trong các lớp học
hiện hành

XUẤT NHẬP VÀ XUẤT HUYẾT
Cán bộ, giáo viên văn phòng tích cực theo dõi

đầu vào và đầu ra. sự xuất hiện liên tục
sẽ dẫn đến một cuộc họp với hiệu trưởng

và nhân viên xã hội.
 

 
 


