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 الغياب المفرط/ قضية التخلف عن الحضور

% أو أكثر.  يواجه التالميذ 90يتوقع معدل حضور لجميع التالميذ قدره 

إلى حد مفرط خطر إعادة الصف.    يواجه  غائبينالذين يتم تسجيلهم 

التالميذ الذي يتغيبون عن المدرسة بشكل مفرط احتمال فتح قضية تخلف 

 عن الحضور باسمهم.   

إن التغيب لمدة خمسة أيام متعاقبة يؤدي آلياً إلى فتح قضية تخلف عن 

 الحضور.   

والدان وإذا تم فتح أكثر من قضية تخلف عن الحضور للتلميذ، يواجه ال

خطر اإلبالغ عنهم لدائرة خدمات األطفال.   ولدى دائرة خدمات 

األطفال صالحية مالحقة األطفال، وانتزاع األطفال من المنزل إذا رأت 

 الدائرة ضرورة لمثل هذه االجراءات القاسية.

 

   ً  مغادرة المدرسة باكرا

وقع.  ألن ال يسمح باستالم التالميذ باكراً ما لم يكن هناك طارئ غير مت

ذلك ال يسبب خسارة وقت التدريس فحسب، بل يسبب التشويش للفصل 

بأكمله.   إذا كان ال بد من استالم التلميذ)ة( في وقت مبكر، فيجب تقديم 

فسوف ن سبب ووقت االستالم المبكر. ملحوظة كتابية للمعلم شارحي

 . يؤدي هذا إلى عملية أسرع وأقل تشويشاً للمكتب والفصول الدراسية

 

 تغيير العنوان/ رقم الهاتف 

الرجاء إحضار اثبات عنوانكم الجديد أو تغيير رقم هاتفكم إلى المكتب  

الرئيسي.   تشمل االثباتات المقبولة فواتير المرافق السكنية من شركة 

الغاز أو الكهرباء، أو بيان الحساب المصرفي. لن يتم تغيير عنوانكم من 

 خالل إكمال بطاقة الطوارئ فقط.

* الرجاء التأكد من استالم التالميذ في الوقت المحدد  

 2:35في نهاية اليوم الدراسي في تمام الساعة 
   .ً  ظهرا

ً  8:15ساعات الدوام الدراسي هي   2:35 -صباحا
 ً  ظهرا

ً لتقديم وجبة إفطار مجانية   تفتح األبواب يوميا

 .7:55ميع التالميذ في تمام الساعة لج
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 اسياسات وإجراءات الدوام الدراسي

لضمان انجاز عام دراسي مثمر وناجح لجميع تالميذنا، فإننا 

نود أن ننتهز هذه الفرصة لتزويدكم بالمعلومات األساسية حول 

 اجراءات الحضور في مدرستنا.  

المواظبة على الحضور هامة لضمان النجاح الدراسي.  إذا لم يحضر 

لرسوب التلميذ)ة( جميع حصصه الدراسية المجدولة فإنه يواجه خطر ا

وعدم الترفيع إلى الصف التالي.   تتطلب ادارة التعليم لوالية نيويورك 

ل  الدوام الدراسي المنتظم من جميع التالميذ في عمر المدرسة.  تحم ِّ

الوالية اآلباء مسؤولية دوام أطفالهم، وقد يؤدي عدم التزام اآلباء بهذا 

 القانون إلى المالحقة القضائية. 

كل التالميذ إلى المدرسة في الوقت المحدد، وأن  إن هدفنا هو أن يصل

 يحضروا كل الحصص الدراسية يومياً.   

 وفي حال كان ال بد من التغيب، فإننا نطلب تقديم وثائق كتابية دائماً. 

 نرجو منكم زيارة الموقع اإللكتروني لمدرستنا: 

www.ps56q.com  للمزيد من المعلومات حول سياسة الغياب

 واإلجازات الطويلة والسفر.  

 إجراءات الدوام الدراسي اليومي 

يجب أن يكون كافة التالميذ في مقاعدهم في صفهم األساسي في تمام 

 صباحاً.  8:15الساعة 

يجب على التالميذ المتأخرين الحصول على بطاقة تأخير من مكتب 

 صلوا على بطاقة تأخير، فسوف يتم تسجيلهم غياب. األمن.    إذا لم يح

 

 اقتراحات لآلباء 

*حددوا مواعيد اإلجازات العائلية خالل العطل المدرسية )وقت 

 الصيف مثالً(. 

 * حاولوا تحديد كافة المواعيد إما قبل الدوام الدراسي أو بعده 

 * احتفظوا بسجل دقيق لتغيب طفلكم عن المدرسة.   

 * الرجاء اإلجابة فورياً على االتصاالت الهاتفية من المدرسة.  

ً بأرقام هواتف المنزل والعمل الخاصة بكم،   * زودوا المدرسة دائما

 باإلضافة إلى رقم هاتف لشخص يمكن االتصال به في حال الطوارئ. 

* أخبروا المدرسة فوراً في حال حدوث أي تغيير على أرقام هواتفكم  

 ن.  اثبات العنوان مطلوب. أو العنوا

* احضروا دائماً اجتماعات اآلباء والمعلمين أو أرسلوا شخصاً راشداً  

 تثقون به لحضورها.

* تفح صوا الملف األحمر لطفلكم بانتظام لمعرفة اإلشعارات المهمة  

 والواجبات المنزلية.

ً بنسخة من رقم هوية التلميذ)ة( لطفلكم، والمادة  احتفظوا*   دائما

 الدراسية حسب الجدول في متناول يدكم.    

 التأخير

يؤدي التأخر المزمن إلى التشويش في غرفة الصف وإلى خسارة وقت 

التدريس الثمين.   فهو يشوش ليس فقط على اليوم الدراسي للتلميذ 

 صل وحصة المعلم. المتأخر، بل أيضاً يشوش على كامل الف

 

 

 التغيب عن المدرسة 

إنه من صالح التلميذ)ة( ألقصى حد محاولة ابقاء الغياب المدرسي في 

كما نشجع اآلباء على تخطيط االجازات بالتوافق مع العطل الحد األدنى.   

 المدرسية وعلى تحديد مواعيد األطباء إما قبل أو بعد الدوام الدراسي.

في حال تغيب التلميذ)ة( بسبب المرض وتم فحصه عند الطبيب، فيجب  

إحضار تقرير من الطبيب واصفاً المرض وتاريخ عودة التلميذ إلى 

المدرسة.    وإالَّ، فيجب تقديم مالحظة من الوالد)ة( فيها تبرير الغياب 

 ورقم الهاتف لالتصال باألهل أثناء النهار.  

أيام أو أكثر، فيجب على  5ن المدرسة لمدة إذا كان التلميذ سيتغيب ع

الوالد)ة( الحضور إلى المكتب الرئيسي إلعالم منسق)ة( شؤون اآلباء.  

إذا كان التلميذ)ة( سيغادر البالد، فيجب على الوالد)ة( إحضار نسخ من 

وتعتبر اإلجازات أثناء فترة الدراسة تغيباً ايصاالت بطاقات الطائرة.   

   غير قانوني.

حال كان التلميذ)ة( سينتقل، يتعين على الوالد)ة( الحضور إلى المكتب  في

الرئيسي وإكمال استمارة التسريح من المدرسة.   وإال فقد تتم المباشرة 

 في تحقيق حول الغياب. 
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