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 الجيد المدرسي الحضورعادات 

 ماهو الفرق بين الغياب بعذر و بدون عذر؟ 
 بموجب قانون الوالية، يعتبر الغياب "بعذر" فقط لهذه األسباب:

 مرض الطالب .1

ذا  إجنازة في والية كاليفورنيا، وثالثة أيام مراسيم الجراء  إذا تم إيوم واحد بعذر ان )أسرة الطالب  أحد أقرباء وفاة في .2

 خارج والية كاليفورنيا( ها تم إجراء

 أو تقويم العمود الفقري النظر ، طب األسنان، لغرض تلقي خدمات صحية .3

  و مناسبة دينيةأرسمية  عطلة .4

 ( عليهاسم الطالب إيكون أن و تقديم وثيقةأن يتم محكمة )يجب حضور  .5

ذا كان لديك ظرف خاص  إقانون والية كاليفورنيا.  و غير معذورة حسب اغياب ال مبرر لهلاألخرى لتعتبر جميع األسباب 

 لتوضيح.لغرض ا مدرستكلى مدير ا، يرجى التحدث و الأعتباره بعذر إذا سيتم إفيما وغير متأكد 

 ؟ البيت في  ينبغي على طفلي البقاء المريض.  تلميذي
طفلك فإن  صحة وسالمة طالبنا هي األولوية القصوى. إذا كان طفلك يعاني من الحمى، والقيء أو لديه أعراض حادة أخرى،  

ا ا جدا  مريض   ي  ليذهب  المدرسة.  بالحصول على غياب بعذرسمح  لى  األمور  التحقق من    أيام  10  لغايةيصل    ألولياء  من دون 

و    الزيارة  تاريختوضح  تأكد من الحصول على مذكرة من الطبيب فطفلك لرؤية الطبيب،    عند أخذ  بل مختص طبي.ق  المرض من  

و المذكرة التي  أ  الوثائق  قم بتقديم  لى المدرسة اعودة طفلك    عندوالتشخيص.    البيتفي    فيها توصية ببقاء طفلكضافية  إأي أيام  

  على أنها تم التحقق منها   )وليس للمعلمين(، وسيتم تسجيل هذه الغيابات  المدرسةلى مكتب  ا  سباب الغيابأحصلت عليها الثبات  

  كيدها من قبل ولي األمر.أيام التي تم تأ العشر مدةخذها من أوال يتم 

هل ذلك في المستشفى،  األقاربالسيارة ، أو هناك أحد  عطل ة؟ في حالحالة طوارئ عند األسرةماذا عن 

 ؟ بعذر غياب يعتبر

 .العائلية غيابات بعذر، ال تعتبر حاالت الطوارئ لقانون الواليةوفقا 

 تعتبر عملية النقل مشكلة لدى أسرتي. ماذا يمكنني ان افعل؟ 

بعض المدرس في مديرية تربية . San Juan Centralقسم خدمات التسجيل في  فيالنقل العام )الباص( حافالت بطاقات تتوفر 

San Juan  و الى  مشيا  من  يسيرون  الذين  واألسر  األطفال  رابطة المشي السليم و األمن و مبادرات مماثلة لمساعدةنشاء  إقامت ب 

 مدير  الى  قم بالتحدث  بنفسك،  تبدأ  أن  يمكنك  كيف  لمعرفة  أو  المبادرة،  هذه  بمثل  بدأت  قد  مدرستك  كانت  ذاإ  ما  لمعرفة .  المدرسة

 تك. مدرس

 بالغ عن الغيابات إلا

تصال بمكتب الحضور في المدرسة قبل بدء المدرسة  إلولياء األمور و األوصياء اأاذا سيكون الطالب غائبا  او متأخرا ، فيجب على  

سم المعلم، المرحلة الدراسية، تاريخ الغياب إبالغ، االسم الكامل للطالب،  إل: تاريخ اما يلي  االبالغ  تضمنيجب أن ي  في ذلك اليوم.

الغيابات التي ال يتم االبالغ عنها خالل  إن بالطالب.  تهعالقو الغ المدرسةإبالذي يقوم ب سم الشخصإالغياب و و الغيابات، سببأ

 نقطاع" وتهرب من المدرسة. إم اعتبارها "تي أيام 5

   المزمن؟ التغيب هو ما
ال يتوجب عليك    ولكن .األسباب  من  سبب  ألي  الدراسية  السنة  من  أكثر  أو  المائة  في  10  يتغيب   الطالب  هبأن  المزمن  التغيب  فر  عي  

 أيام  ثالثة  دةالطلبة الذي يتغيبون بدون عذر لمإن  .  "عالمة التحذير و الخطر"  الحمراء  األعالم  لرفع  المستوى  هذا  لىا   وصولال

  فترات  ثالث  فينافذ و مقبول   عذر بدون دقيقة 30 من أکثر متأخرين عن المدرسة في أو واحدة دراسية سنة في جزئية أو کاملة

 .الوالية  قانون بموجب متهربين من المدرسة عتبروني   الدراسية، السنة في

 


