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Chính sách Chuyên cần của khu là nền tảng để đảm bảo công bằng trong cách chúng tôi hỗ trợ, 
động viên và thu hút những học sinh dễ tổn thương nhất được tham gia và hưởng lợi đầy đủ 
trong giáo dục. Các học sinh bị thiệt thòi nhất của chúng tôi có tỷ lệ nghỉ vắng mặt cao hơn các 
bạn cùng lứa tuổi, bao gồm học sinh Da đen và Latinx, học viên Anh ngữ, học sinh khuyết tật và 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế hoặc vô gia cư. Trong năm học hiện tại, học sinh Da 
đen và Latinx có tỷ lệ nghỉ nghỉ học cao hơn 6% so với tỷ lệ trung bình toàn khu. Học viên Anh 
ngữ và học sinh có IEP cũng cao hơn lần lượt 3% và 11%. 
 

Bối cảnh 
 

Trước đây, Luật Chung Massachusetts (MGL) và chính sách của khu học chánh BPS đã dựa vào 
sự đe dọa trừng phạt để ngăn cản việc nghỉ học. Những nghiên cứu đương đại chứng minh rằng 
hình phạt không phải là phản ứng hiệu quả đối với việc nghỉ học (Nghỉ học thường xuyên: Những 
quan niệm sai lầm). Nghiên cứu của nhà lãnh đạo tư tưởng quốc gia, AttendanceWorks, cho thấy 
muốn giảm thiểu tình trạng nghỉ học thường xuyên đòi hỏi phải giải quyết và hỗ trợ vấn đề chứ 
không phải đổ lỗi và trừng phạt. Tuy nhiên, các yếu tố trừng phạt vẫn được đưa vào chính sách 
của khu. Ví dụ, chính sách từ lâu cho phép các trường chấm điểm “Không đạt” với những học 
sinh vắng mặt từ bốn lần trở lên trong một kỳ chấm điểm, bất kể học sinh đó có hoàn thành các 
yêu cầu cần thiết dựa trên năng lực để vượt qua khóa học hay không.  
 

Hơn nữa, chính sách chuyên cần của BPS đã giữ lại những ngôn ngữ công kích học sinh. Đáng 
chú ý nhất là việc sử dụng thuật ngữ “người vi phạm” trong một số trường hợp. Massachusetts 
đã thực hiện các bước nhằm loại bỏ luật trốn học của tiểu bang. Vào ngày 7 tháng 8 năm 2012, 
Thống đốc Patrick đã ký dự luật cải cách CHINS (S.2410 Đạo luật về Trẻ em và Gia đình Tham 
gia vào Dịch vụ), cho phép hàng nghìn thanh thiếu niên nhiều nguy cơ và gia đình được tiếp cận 
trực tiếp với sự trợ giúp và các dịch vụ trong cộng đồng của họ. CHINS là viết tắt của Trẻ em cần 
Dịch vụ; và đề cập đến hệ thống mà thông qua đó, phụ huynh, trường học và cảnh sát có thể tìm 
kiếm sự trợ giúp khi một đứa trẻ có hành vi nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ cao.  Ý tưởng là bằng 
cách nộp đơn yêu cầu CHINS, hoặc 'CHINS', trẻ em sẽ được tiếp cận với sự trợ giúp và các dịch 
vụ có thể cải thiện hành vi, hỗ trợ và giúp em tránh những sự cố trong tương lai với hệ thống tư 
pháp hình sự. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp thì điều đó đã không trình diễn ra. 

https://www.air.org/resource/chronic-absence-busting-myths-and-helping-educators-develop-more-effective-responses
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‘CHINS kids' dùng để chỉ thanh thiếu niên trong hầu hết các trường hợp phải đối mặt với những 
thách thức nghiêm trọng, bao gồm lạm dụng chất kích thích, tình trạng sức khỏe tâm thần chưa 
được chẩn đoán, bạo lực gia đình và lạm dụng tình dục.  Các em cần dịch vụ và hỗ trợ, nhưng 
theo quy trình CHINS, hệ thống tư pháp dành cho trẻ vị thành niên là lựa chọn duy nhất để được 
giúp đỡ.  Trẻ và gia đình phải ra tòa để tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm được tiếp tục ở với nhau, và 
bị chia cách với tần suất đáng báo động. Điều này đã tác động tiêu cực, đáng kể đến tình cảm 
trong cuộc sống của họ. Đạo luật Cải cách đã chuyển đổi hệ thống dựa trên tòa án dành cho trẻ 
vị thành niên thành hệ thống tập trung vào gia đình và trẻ em dựa theo cộng đồng và thông qua 
thuật ngữ Trẻ em cần Giúp đỡ (CRA) để thay thế “CHINS”.  
 

Mặc dù vậy, một vấn đề còn tồn tại là việc sử dụng thuật ngữ “học sinh vi phạm theo thói quen 
(HSO);” một loại CRA cụ thể của Tòa án Vị thành niên Hạt Suffolk (SCJC). Kết quả là thuật ngữ 
người vi phạm vẫn tiếp tục xuất hiện trong chính sách chuyên cần của BPS đối với học sinh BPS. 
Bất chấp thông điệp mà nó gửi đến học sinh và gia đình về khu học chánh nhìn nhận họ, thuật 
ngữ này vẫn tiếp tục xu hướng đổ tội đối với thanh thiếu niên Da đen và Latinx, những người 
thường xuyên vắng mặt với tỷ lệ cao hơn không tương xứng ở BPS. Điều thú vị là, thông qua 
quá trình xem xét kỹ lưỡng chính sách chuyên cần của khu với lăng kính công bằng chủng tộc, 
Văn phòng Cố vấn Pháp lý của BPS đã được tham vấn về các phương án loại bỏ “người vi phạm” 
khỏi chính sách. Người ta xác định rằng thuật ngữ “người vi phạm thường xuyên” không thật sự 
xuất hiện ở bất cứ đâu trong các đạo luật của tiểu bang (MGL), vì vậy mặc dù SCJC vẫn tiếp tục 
sử dụng thuật ngữ này, không có gì ngăn cản khu học chánh loại bỏ hoàn toàn nó khỏi chính 
sách chuyên cần của mình. 
 

Các khu học chánh đô thị khác, chẳng hạn như Khu Học chánh Oakland Unified School District 
(OUSD), đã phát hiện ra rằng sự thiếu gắn kết với gia đình và học sinh là do chính sách chuyên 
cần của họ chủ yếu chỉ bao gồm phản ứng và trừng phạt, xảy ra khi học sinh thường đã nghỉ học 
đáng kể và có liên quan đến việc bị ngắt kết nối với trường học. Bỏ học là điểm can thiệp ở hầu 
hết các khu học chánh, nhưng bỏ học lại thường là biện pháp can thiệp sau quy trình pháp lý và 
nhiều nguy cơ kéo các gia đình vào một điểm khủng hoảng. Báo cáo "Cái nhìn cận cảnh hơn về 
việc đi học của nam giới người Mỹ gốc Phi bằng OUSD”, Nhận thấy cần phải quan tâm nhiều 
hơn đến việc ngăn ngừa và can thiệp càng sớm càng tốt sau khi các vấn đề về chuyên cần được 
ghi nhận, và để theo dõi chi tiết hơn và theo dõi “theo thời gian thực” về chuyên cần và vắng mặt. 
Nghiên cứu cho thấy khi trường học phát triển các chương trình hợp tác giữa nhà trường, gia 
đình và cộng đồng thì mức độ tham gia của phụ huynh cao hơn, và tỷ lệ nghỉ học thường xuyên 
sẽ giảm xuống. 
 

Sự tham gia của Các bên liên quan 
 

Ngoài những cân nhắc về chính sách, các cuộc trò chuyện với học sinh của chúng tôi cho thấy 
yếu tố trừng phạt phổ biến vẫn hiện diện trong các trường học của chúng tôi, đặc biệt là đối với 
những học sinh lớn hơn. Đầu năm 2019, các nhân viên văn phòng trung tâm đã triệu tập hơn 30 
học sinh trung học BPS tại Diễn đàn Tham dự Thanh thiếu niên để ghi nhận quan điểm của các 
em và trao quyền cho các em đóng góp vào tầm nhìn cho các nguyên tắc chuyên cần của khu. 
Diễn đàn cho thấy tinh thần nhất quán giữa các học sinh khi nói về trải nghiệm trừng phạt trong 
trường học. Một học sinh thậm chí còn nói, “họ đối xử với bọn em như thể bọn em đang ở trong 
nhà tù”, trong khi một học sinh khác chia sẻ, “họ trừng phạt bọn em bằng các biện pháp cấm túc 
và đình chỉ”.  
 

Một vấn đề quan tâm khác của học sinh, phụ huynh và các nhà giáo dục là chính sách quy đổi 
việc đi học muộn thành nghỉ học của khu học chánh. Mặc dù không được phản ánh trong bất kỳ 
quy chế trốn học nào của M.G.L., nhưng đây là một chính sách lâu đời ở BPS. Khi kết hợp với 

https://drive.google.com/file/d/1v52q-ieNmhl2sPJfdM5Jz6_3PMn0uKcm/view?usp=sharing
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“chính sách không đạt”, kết quả là học sinh có thể trượt một khóa học dựa trên chính sách chuyển 
đổi đi trễ thành nghỉ học. Chính sách này không những không được phản ánh ở bất cứ đâu trong 
M.G.L., mà còn trái với hướng dẫn báo cáo đi học của DESE, trong đó những học sinh đi học từ 
50% trở lên trong ngày học sẽ được xem là có mặt. Một lần nữa, phản hồi của cộng đồng cho 
thấy sự bất bình đẳng phổ biến trong việc áp dụng quy định chính sách này và nó ảnh hưởng 
không tương xứng đến học sinh Da đen và Latinx.  
 

Phân tích Dữ liệu 
 

Một phân tích mới đây của “Chính sách Không đạt” cho thấy sự bất bình đẳng phổ biến trong 
việc áp dụng chính sách này. Mặc dù tỷ lệ phần trăm điểm không đạt của học sinh thuộc các 
nhóm dễ tổn thương, bao gồm học sinh vô gia cư, học sinh khuyết tật và học viên Anh ngữ không 
khác biệt đáng kể so với tỷ lệ sĩ số, nhưng học sinh Da đen có nhiều khả năng bị cho điểm không 
đạt cao hơn đến 24% trong kỳ đánh giá đầu tiên của năm học 2020-21. Một điều đáng lo ngại 
hơn nữa là mức độ chính sách không được áp dụng đồng đều giữa các trường. Chỉ có khoảng 
một nửa số trường trung học BPS áp dụng chính sách chấm điểm không đạt cho học sinh, và số 
học sinh mỗi trường dao động từ 1 đến 284. 
 

Tác động Chính sách 
 

Đề xuất này sẽ loại bỏ các điều khoản trong chính sách chuyên cần đã kéo dài sự bất bình đẳng 
về chủng tộc và các bất bình đẳng khác, đồng thời sử dụng lăng kính khẳng định về mặt văn hóa 
và ngôn ngữ hơn đối với các hoạt động can thiệp và ngăn chặn tình trạng vắng mặt. Ủy ban Cố 
vấn Chuyên cần của khu học chánh đã dẫn đầu quá trình sửa đổi kéo dài hai năm, kết hợp sự 
tham gia sâu rộng của các bên liên quan và phân tích dữ liệu. Chính sách tham dự sửa đổi sẽ 
phù hợp hơn với các thực tiễn chống phân biệt chủng tộc và củng cố văn hóa & ngôn ngữ mà 
BPS đang cố gắng duy trì. Nhiều yếu tố trừng phạt của chính sách cũ đã tác động không tương 
xứng đến học sinh Da đen và Latinx, cũng như những học viên Anh ngữ và học sinh Giáo dục 
Đặc biệt. 
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1iNxHzpK26LsxoV2f6LI58E0ef6fWGj14jpcB4ZkY098/edit

