
Tips for talking to families 

Every day counts 
Miss School – Miss Out!  

 
Help your students and families realize that 
attendance counts for themselves and your 
school community. 
 
Student Academic Achievement 

 Students learn best when they attend school 
every day. 

 When students miss school, they miss important lessons and essential 
skills needed for academic success. 

 Regular attendance is directly associated with better learning, test 
taking, grades, and self esteem. 

 Students get more than two days behind their peers when they miss 
one day of school because they must make up missed work AND 
continue with new lessons at the same time. 
  

Increased Revenue for School Programs 
 On the average day, SJUSD loses approximately $78,500 due to 

student absences. 
 Approximately 90% of our school district general purpose revenue is 

derived from school attendance. 
 Every student absences means a missed opportunity for learning and 

fewer resources for our classrooms. 
 A 1% increase in the district’s attendance rate would provide an 

additional $2,430,688 in revenue for our schools. 
 

Graduation and Future Life Success 
 Students who attend school develop patterns of responsibility and 

commitment. 
 Attending school regularly increases earning potential:  

o High school graduates earn more than twice as much as high 
school dropouts! 

o College graduates earn $336 more per week than high school 
graduates! 

San Juan Unified School District 
Attendance Improvement Program 

 Graduating from high school creates the potential to earn $240,000 
more in a lifetime than those who drop out. 



 

 

Consejos para hablar con las familias 

cada día cuenta 
¡Perder un Día Escolar – Tú Pierdes!  

 
Ayude a sus alumnos y familias realizar que la 
asistencia cuenta para ellos mismos y para la 
comunidad escolar. 
 
Logro Académico Estudiantil  

 Estudiantes aprenden mejor cuando asisten a la 
escuela todos los días. 

 Cuando alumnos faltan a la escuela, pierden lecciones importantes y 
destrezas esenciales que necesitan para el éxito académico. 

 Asistencia regular se asocia directamente con mejor aprendizaje, 
resultados de prueba, calificaciones, y autoestima. 

 Alumnos se atrasan más de dos días de sus compañeros cuando faltan 
un día porque tiene que recuperar tareas Y continuar con las nuevas 
lecciones al mismo tiempo. 
  

Aumento de Ingreso para Programas Escolares 
 En un día regular, el Distrito de San Juan (SJUSD) pierde 

aproximadamente $78,500 debido a ausencias estudiantiles. 
 Aproximadamente 90% del ingreso de propósito general del distrito se 

deriva de la asistencia escolar. 
 Cada ausencia estudiantil significa una oportunidad educativa perdida 

y menos recursos para nuestros salones de clase. 
 Un aumento de 1% en la tasa de asistencia del distrito proporcionaría 

un ingreso adicional de $2,430,688 para nuestras escuelas. 
 

Graduación y el Éxito en la Vida Futura  
 Estudiantes que asisten a la escuela desarrollan hábitos de 

responsabilidad y dedicación. 
 Asistir a la escuela regularmente aumenta el potencial de ingreso:  

o Graduados de high school ¡ganan más del doble del los que no 
terminaron high school! 

o Graduados de colegio/Universidad ¡ganan $336 más por semana 
que los graduados de high school! 

 Graduar de high school crea el potencial de ganar $240,000 más en 
una vida que aquellos que abandonaron sus estudios de preparatoria. 
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Советы для беседы с семьями 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ СЧИТАЕТСЯ 
Пропустил школу – пропустил успех!  
 
Помогите вашим ученикам и семьям понять, что 
школьная посещаемость важна для них самих и 
школы в целом.  
 
Академические успехи учеников 

 Ученики учаться лучше, если они ходят в школу 
каждый день. 

 Когда ученики пропускают школу, они пропускают важные уроки и полезные 
навыки, нужные для академического успеха.  

 Регулярная  посещаемость напрямую связана с лучшей успеваемостью, 
прохождением тестов, оценками и самоуважением.  

 Ученики отстают на более, чем два дня, от своих одноклассников, когда они 
пропускают один учебный день, потому что они должны делать пропущенную 
работу И новые уроки одновременно.  
  

Уменьшение средств на школьные программы 
 В среднем, каждый день SJUSD теряет примерно $78,500 из-за пропусков 
учащихся. 

 Примерно 90% финансирования нашего округа напрямую зависит от 
школьной посещаемости.  

 Пропуски каждого ученика означают пропущенную возможность для 
получения знаний и меньшее количество ресурсов для наших классов.  

 1%-е улучшение посещаемости в округе предоставит дополнительные  
$2,430,688 для наших школ. 

 

Окончание школы и будущий успех в жизни 
 Ученики, которые регулярно посещают школу, вырабатывают привычку к 
ответственности и выполнению обязательств. 

 Регулярное посещение школы повышает заработный потенциал:  
o Окончившие школу ученики зарабатывают более чем в два раза 
больше, чем бросившие школу! 

o Окончившие колледж ученики зарабатывают на $336 больше в неделю, 
чем окончившие школу! 

 Окончание школы дает потенциал заработать на $240,000 больше в течение 
жизни, чем те кто бросил школу. 



 

 

Поради для розмови у сім’ях 
ВРАХОВУЄТЬСЯ КОЖНИЙ ДЕНЬ 
Пропустили заняття – пропустили усе!  

 
Допоможіть учням та батькам зрозуміти що 
відвідування школи це їх відповідальність а 
також шкільної громади. 
 
Академічна успішність учнів 

 Учні краще вчаться якщо вони відвідують школу 
кожний день. 

 Коли учні пропускають школу, вони 
пропускають важливі уроки і втрачають необхідні навики для 
успішного навчання. 

 Регулярне відвідування напряму пов’язані із кращою успішністю, 
найліпшим складанням тестів, оцінками, та відповідальністю. 

 Учні відразу відстають на два дні від своїх однокласників якщо вони 
пропускають один день тому що вони повинні наверстати матеріал 
який пропустили ТА отримувати нові знання одночасно. 
  

Зменшення фінансового забезпечення для шкільних 
програм 

 У середньому щоденно, SJUSD втрачає приблизно $78,500 тому що 
учні пропускають школу. 

 Приблизно 90% нашого фінансового забезпечення втрачається по 
причині того що учні пропускають заняття. 

 Пропущений день означає для учня пропущену можливість 
отримувати знання і зменшення ресурсів для класу. 

 Збільшення на 1% проценту відвідування дасть нашому округу 
додаткові $2,430,688 які будуть направленні у школу. 

 

Успішне закінчення школи та майбутній успіх 
 Учні які регулярно відвідують школу виховують в собі відчуття 
відповідальності та присвячення. 

 Регулярне відвідування школи збільшують можливість потенційно 
отримати:  

o Вдвічі більше балів та оцінок ніж ті учні які пропускають 
заняття! 

o Учні які закінчили коледж отримують на $336 більше 
щотижнево ніж учні які мають тільки шкільний диплом! 

 Випускники шкіл, які отримали диплом, протягом життя получають 
на $240,000 більше, ніж ті учні які не закінчили школу. 
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