Giờ giới nghiêm và trốn học là gì?
Giờ giới nghiêm...
... là thời gian trẻ em phải ở nhà và không được ra đường.
Sắc Lệnh số 16, Mục. A, B, hoặc C của Quận Hennepin, qui định các khoảng thời gian
mà thanh thiếu niên phải ở nhà vào các ngày trong tuần và ngày cuối tuần. Các giờ
giới nghiêm được qui định cho thanh thiếu niên từ 17 tuổi trở xuống. Thẻ phạt đầu tiên
là $25.00, thẻ phạt lần thứ hai là $50.00, và thẻ phạt lần thứ ba có thể khiến người vi
phạm phải tới hầu tòa. Thanh thiếu niên trước đây đã từng có hồ sơ vi phạm phải tới
tòa án khi bị phạt thẻ lần đầu tiên.
CÁC GIỜ GIỚI NGHIÊM
Dưới 12 tuổi
Chủ Nhật - Thứ Năm
Thứ Sáu và Thứ Bảy
12 tới 14 tuổi
Chủ Nhật - Thứ Năm
Thứ Sáu và Thứ Bảy
15 tới 17 tuổi
Chủ Nhật - Thứ Năm
Thứ Sáu và Thứ Bảy

- Có mặt ở nhà trước 9 giờ tối
- Có mặt ở nhà trước 10 giờ tối
- Có mặt ở nhà trước 10 giờ tối
- Có mặt ở nhà trước 11 giờ đêm
- Có mặt ở nhà trước 11 giờ đêm
- Có mặt ở nhà trước 12 giờ đêm

• Nếu một thanh thiếu có mặt tại một nơi công cộng hoặc một cơ sở thương mại sau
các giờ nói trên mà không có cha mẹ, người giám hộ hoặc người lớn có trách nhiệm
khác đi cùng, người đó sẽ bị cảnh sát phạt thẻ.
• Các nhân viên trong cơ sở thương mại sẽ yêu cầu các thanh thiếu niên ra về vào
giờ giới nghiêm vì luật pháp không cho phép họ ở lại.
• Các Viên Chức Cảnh Sát Minneapolis được chỉ thị bắt giữ các thanh thiếu niên ra
sau giờ giới nghiêm. Các viên chức cảnh sát tới đưa thanh thiếu niên tới Trung
Tâm Quản Lý những người vi phạm qui định về Giờ Giới Nghiêm/Trốn Học
(Curfew /Truancy Center).
• Nhân viên nói chuyện với thanh thiếu niên về mối nguy hiểm của việc đi chơi trễ vào
buổi tối, xác định xem họ có gặp nguy hiểm ở nhà hay không, và tìm hiểu về lý do
tại sao họ lại vi phạm các qui định về lệnh giới nghiêm.
• Cha mẹ/người giám hộ được liên lạc và có trách nhiệm tới trung tâm đón con về.
• Các bậc phụ huynh và thanh thiếu niên cần giúp đỡ giải quyết các vấn đề phát sinh
trong thời gian đánh giá sẽ được giới thiệu tới các cơ quan thích hợp.
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Trốn học...
... là nếu một đứa trẻ nghỉ học mà không có lý do hợp pháp.
Một đứa trẻ được coi là trốn học nếu bỏ học vào các ngày học cả ngày hoặc nửa
ngày. Các ngày bỏ học không bắt buộc phải là các ngày liên tiếp.
Theo Đạo Luật 120.101 của Tiểu Bang Minnesota, cha mẹ hoặc người giám hộ có
trách nhiệm bảo đảm rằng con mình học các kỹ năng cần thiết để trở thành các công
dân tốt. Phụ huynh góp phần vào việc trốn học của con mình có thể bị kết tội tiểu hình.
Các Lý Do Hợp Pháp:
• Đứa trẻ bị đau bệnh
• Lỡ chuyến xe buýt
• Là ngày lễ tôn giáo
Các Lý Do Bất Hợp Pháp:
• Đứa trẻ không cảm thấy muốn đi học
• Có trường hợp khẩn cấp trong gia đình
• Ngủ quên
• Nếu tình trạng trốn học vẫn tiếp diễn, trường có thể điền mẫu đơn giới thiệu và gửi
tới nơi giải quyết tình trạng trốn học và gửi cho Văn Phòng Luật Sư Quận Hennepin
để áp dụng.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi quý vị ở trong Tòa Án Vị Thành Niên?
• Con quý vị được thu xếp một buổi điều trần tại tòa án. Trước buổi điều trần, một
viên chức quản chế hoặc nhân viên xã hội sẽ nói chuyện với quý vị và con quý vị về
các vấn đề đi học của con quý vị. Nhân viên này sẽ thảo luận với quý vị về các lệnh
mà tòa án có thể đưa ra để giúp giải quyết vấn đề trốn học.
Vào lúc đó, con quý vị cũng có thể nói chuyện với luật sư, là người sẽ đại diện cho con
quý vị miễn phí.
• Tại buổi điều trần, con quý vị sẽ được hỏi xem em có thú nhận hay phủ nhận việc
trốn học. Nếu con quý vị thú nhận là đã trốn học, hoặc được thấy là có trốn học tại
một buổi xét xử, tòa án sẽ ra lệnh cung cấp các dịch vụ cho quý vị và con quý vị.
Các lệnh này có thể bao gồm:
—
—
—
—
—
—
—
—

Cố vấn cho đứa trẻ hoặc cha mẹ/người giám hộ
Đánh giá hoặc điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần
Tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng
Đánh giá hoặc điều trị tình trạng nghiện rượu/ma túy
Đứa trẻ được lệnh phải trả tiền phạt và/hoặc thực hiện các nhiệm vụ
Từ chối cho phép có quyền lái xe cho tới khi đứa trẻ tròn 18 tuổi
Phụ huynh được lệnh đưa đứa trẻ tới trường hàng ngày
Hoàn tất một chương trình học riêng biệt

Vietnamese

Những lời khuyên hữu ích!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tới trường. Việc học tập là quan trọng.
Nên về nhà sớm và ngủ ngon.
Đặt hai chuông báo thức nếu cần để bảo đảm là bạn thức dậy đúng giờ.
Nhờ một người bạn gọi bạn vào mỗi buổi sáng nếu bạn khó thức dậy đúng giờ.
Nếu bạn gặp vấn đề rắc rối với bạn đồng trang lứa, bạn bè, cha mẹ, thầy cô hoặc
những người khác, hãy tâm sự chuyện đó với một người lớn mà bạn tin cậy.
Dùng thuốc men hoặc các dịch vụ cố vấn khác nếu bạn cần giúp đỡ.
Đặt ra các mục tiêu cho bản thân để tăng số ngày tới trường của bạn.
Nói chuyện về giờ giới nghiêm và việc trốn học với con của quý vị.
Đưa con quý vị tới trường và tham gia vào các hoạt động và sinh hoạt ở trường.
Nói với con quý vị rằng quý vị yêu em (Kể cả những em đã lớn!).
Biết những nơi con quý vị tới khi các em rời nhà.
Khen ngợi con quý vị khi các em về nhà đúng giờ và đi học đúng giờ.
Nêu gương tốt. Tỏ ra là người lãnh đạo.

Các nguồn trợ giúp
TRƯỜNG HỌC
(Các Cố Vấn Viên, Nhân Viên Xã Hội, Các Y Tá)
CÁC CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN
CỐ VẤN CHO GIA ĐÌNH/CÁC DỊCH VỤ TẠI GIA
CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI TẠI CỘNG ĐỒNG TRONG QUẬN HENNEPIN
Bây giờ là mấy giờ?
Tờ thông tin này được biên soạn để giải thích về tầm quan trọng của giờ giới nghiêm
và vấn đề trốn học.
Minneapolis Curfew Truancy Center
Century Plaza
330 South 12th Street, Suite 15
Minneapolis, MN 55404-0630
Số điện thoại (612) 370-3965
Fax (612) 370-3967
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