
 

 

Hệ thống điểm danh từ lớp 1 tới lớp 10. trường tiểu học của 

thành phố Reykjavik 

Thủ tục để theo dõi việc nghỉ ốm và những ngày nghỉ phép 

 

Mức độ 1 (5 ngày nghỉ ốm hoặc nghỉ phép) 
Thầy/cô chủ nhiệm liên lạc với phụ huynh học sinh 

 
 

 

Mức độ 2 (10 ngày nghỉ ốm hoặc nghỉ phép) 
Thầy/cô chủ nhiệm mời học sinh và phụ huynh tới họp cùng với hiệu trưởng/hoặc đại diện 

của hiệu trưởng.  
 

 

Mức độ 3 (15 ngày nghỉ ốm hoặc nghỉ phép) 
Thầy/cô chủ nhiệm báo cáo tình hình tới hiệu trường và hiệu trưởng sẽ nêu ra vấn đề với 
hội đồng bảo vệ học sinh nếu cần thiết. Nếu 80% số ngày nghỉ học là lý do bệnh tật, hội 

đồng bảo vệ phúc lợi học sinh có thể yêu cầu đại diện y tế trường học liên hệ với phụ 
huynh.  

 

 

Mức độ 4 (20 ngày nghỉ ốm hoặc nghỉ phép)  
Vấn đề được giải quyết bởi hội đồng bảo vệ học sinh, hội đồng có thể quyết định rằng 

hiệu trưởng/hoặc người đại diện của hiệu trưởng mời phụ huynh tới họp cùng với thầy/cô 
chủ nhiệm và đại diện của dịch vụ trường học (đội ngũ phản hồi về dịch vụ trường học) 

 

 

Mức độ 4 (30 ngày nghỉ ốm hoặc nghỉ phép) 
Hội đồng bảo vệ học sinh của trường sẽ gửi thông báo tới bên văn phòng bảo vệ trẻ em 

của thành phố Reykjavik. Vụ việc sẽ được xử lý theo quy trình của phòng giải trí và lợi ích 
trường học về trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của nhà trường đối với học sinh có nhiều 

vấn đề khác nhau.  
 

 

Đã được chấp thuận của Hội đồng trường học và giải trí của thành phố Reykjavik ngày 12 tháng 11 năm 2019. 


