مدارس
ورسيستر
العامة
K ~ 12

عندما يتغيب طفلك ،من فضلك:
 .1االتصال بالمدرسة لإلبالغ عن غياب الطالب.
ملحوظة
 .2إرسال
سبب غياب الطالب.

إلى

المدرس

لشرح

الطبيب
إلى
طفلك
أخذت
 .3إذا
بسبب المرض ،اطلب منه ملحوظة وقدمھا إلى المدرسة.
ملحوظة الطبيب سيشرح الغياب  -وليس تبرير الغياب.
 .4تحقق لمعرفة ما إذا كان ھناك أي عمل يمكن لطفلك/طفلتك
القيام به في المنزل لتعويض أي وقت يفوته/يفوتھا.
 .5اسأل مدرستك إذا كان ھناك أي خطوات أخرى يتعين عليك
اتخاذھا.

إرشادات الحضور إلى المدرسة تقوم على القانون
العام في ماساتشوستس
فيما يلي مخلص للقانون وسياسات مدارس ورسيستر العامة:
• يبدأ تطوير عادات الحضور الجيدة في مرحلة ما قبل
المدرسة والروضة.
• يتعلم األطفال بذلك أن الذھاب إلى المدرسة في الوقت المحدد
كل يوم يعد أمرً ا مھ ًما.
• يتطلب قانون الوالية حضور الطالب في سن  16-6سنة
إلى المدرسة.
• عند وصول عدد مرات الغياب إلى سبعة ،يمكن تقديم
شكوى لدى المحكمة ضد ولي األمر/الوصي حول
اإلخفاق في إرسال الطفل إلى المدرسة.
• عند وصول عدد مرات الغياب إلى ثماني مرات في ربع
السنة ،يمكن تقديم شكوى إلى المحكمة حول تھرب الطفل
من المدرسة.

ھيا نذھب إلى
المدرسة!

www.worcesterschools.org

• عند وصول عدد مرات الغياب إلى أربع عشر مرة ،يمكن
للطالب أن يفقد النقاط في الفصل الدراسي ويتعرض
لخطر االحتجاز.

إن مدارس وستر العامة عبارة عن صاحب عمل/مؤسسة تعليمية تعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص/التمييز
اإليجابي ،وال تتبع سياسة التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الدين أو األصل
القومي أو الھوية الجنسية أو الحالة االجتماعية أو الميل الجنسي أو اإلعاقة أو التشرد .توفر مدارس
وستر العامة وصوالً متساويًا إلى التوظيف وإلى النطاق الكامل من البرامج العامة والوظيفية والمھنية
والتعليمية.
لمزيد من المعلومات التي تتعلق بتساوي الفرص/العمل المؤكد ،تواصل مع مدير الموارد البشرية في 20
إيرفنج ستريت ،وستر ،ماساتشوسيتس3020-799-508 ,01609 ،

الحضور الجيد إلى المدرسة يصنع الفارق!
ساعد طفلك على النجاح في المدرسة من خالل بناء العادات لديه
من الحضور الجيد مبك ًرا
النجاح في المدرسة يتماشى جنبًا إلى جنب مع الحضور الجيد!
طرق لمساعدة األطفال على تطوير نظام للحضور إلى
المدرسة وفي الوقت المحدد:
• حدد نظام نوم واستيقاض منتظم.
• ضع مالبسك وجھز حقيبة الظھر قبل النوم.
• يتم تقديم وجبات اإلفطار كل يوم في المدرسة ،إذا تناول األطفال
إفطارً ا جيدًا فإنھم يكونون على استعداد جيد للتعلم.
• تحدث إلى األطفال حول أھمية المدرسة.
• اسأل األطفال ما الذي قاموا به في المدرسة كل يوم واجعلھا
مناقشة إيحابية مفصلة.
ضا بالفعل.
• ال تدع طفلك يبقى في المنزل إال إذا كان مري ً
• إذا بدا طفلك قلقًا عند الذھاب إلى المدرسة،
تحدث إلى المعلمين أو
مستشاري المدرسة أو أولياء أمور آخرين
للحصول على النصيحة حول كيفية جعله/جعلھا يشعر
بالراحة واإلثارة تجاه التعلم.
• قم بتطوير خطط احتياطية للذھاب إلى المدرسة إذا حدث أمر
طارئ .اتصل بأحد أفراد األسرة أو جار أو ولي آمر آخر.
• تجنب المواعيد الطبية والرحالت الطويلة في أوقات المدرسة.

ھل تعلم؟
• إن الحضور إلى المدرسة بصورة منتظمة يساعد األطفال
على الشعور بتحسن تجاه المدرسة  -وتجاه أنفسھم.
• أظھرت األبحاث أن كلما تعلم الطفل مبكرً ا أن المدرسة ھي
وظيفته وأنه لديه عمل مھم يقوم به ،كلما كان الطفل أكثر
نجا ًحا في تعليمه.
• الحضور الجيد إلى المدرسة سيساعد األطفال على األداء
جيدًا في مدرسته وكليته وعمله.
• التأخر في الحضور إلى المدرسة قد يؤدي إلى الحضور
السيئ وبالتالي فقر
فرص
التعلم.
• يبدأ التعلم في اللحظة التي
يستقر فيھا األطفال في أنظمتھم الصباحية.
عندما يتأخر الطفل في الحضور إلى المدرسة ،حتى دقائق
قليلة،
فإن عملية التعلم تتعطل.
• ال زال باإلمكان تأخر الطالب إذا فقد الطالب يو ًما أو يومين
كل عدة أسابيع.
• الغياب المزمن )فقد
 %10من المدرسة( يجعل األمر صعبًا
فيما يتعلق بتعلم القراءة.
• غياب مرتين في الشھر =  20غيابًا في العام .إذا غاب
الطفل لمدة  18مرة كل عام ،فبحلول الوقت الذي ينھي فيه
الصف التاسع ،سيكون بذلك فقد سنة كاملة من المدرسة!

