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 حاضری خوببرای عادات 
 

  بین غیر حاضری مؤجھ و غیر حاضری بدون عذر مؤجھ چیست؟ تفاوت
 شود: مطابق قانونی ایالتی، تنھا غیرحاضری بھ دالیل زیر مؤجھ پنداشتھ می

 مریض شاگرد .۱
سپاری در کالیفرنیا باشد یک روز غیرحاضری مؤجھ مرگ یکی از اعضای نزدیک خانواده شاگرد (در صورتی کھ خاک .۲

 بیرون از کالیفرنیا باشد، سھ روز غیرحاضری مؤجھ است.) سپاریخاکاست و در صورتی کھ 
 )Chiropractic Servicesطبی، دندان، چشم، و خدمات جابجایی استخوان ( برای دریافت خدمات قرار مالقات .۳
 برگزاری جشن یا رخصتی دینی  .٤
 حضور در محکمھ (سند باید ارائھ گردیده و نام شاگرد در آن ذکر باشد) .٥

 
ر شرایط اگ غیرحاضری بدون عذر مؤجھ شناختھ شده است. بھ عنوان توسط قوانین ایالت کالیفرنیا ،تمام دالیل دیگر برای غیرحاضری

د کھ آیا غیرحاضری تان مؤجھ یا بدون عذر مؤجھ است، لطفاً برای دریافت وضاحت با مدیر مکتب کودک خاصی دارید و مطمئن نیستی
 تان بھ تماس شوید.

 
صحت و سالمتی شاگردان باالترین اولویت ما می باشد. اگر فرزند تان تب دارد، فرزندم در خانھ بماند؟  نباید شاگرد من مریض است. آیا

غیرحاضری  روز ۱۰تا نباید بھ مکتب بیاید. والدین اجازه دارند کھ  ومریض است  عالئم شدید دارد، کودک تاناستفراغ می کند یا سایر 
 را بدون ارائھ مدرک مریضی از متخصص صحی، معاف نمایند.

 
افی اجعھ، روزھای اضتاریخ مر ای از داکتر بگیرید کھاگر فرزند تان را برای معاینھ نزد داکتر می برید، اطمینان حاصل کنید کھ نامھ
ذکر شده باشد. بھ مجرد برگشت شاگرد تان بھ مکتب،  آن را کھ داکتر بھ فرزندان توصیھ می کند کھ در خانھ بماند و تشخیص مریضی در

 وب گردیدهمحسیث غیرحاضری تصدیق شده مدارک را بھ دفتر پذیرش مکتب (نھ بھ استادان) تسلیم کنید. غیرحاضری در این حالت بھ ح
 گردد.روز غیرحاضری تائید شده توسط والدین، کم نمی ۱۰از  و

 
در مورد حالت اضطرار خانوادگی چطور؟ اگر موتر مشکل پیدا کند، یا یکی از اقارب در شفاخانھ باشد، آیا این حاالت بھ حیث غیرحاضری 

 مؤجھ شناختھ می شوند؟
 گردد.غیرحاضری مؤجھ محسوب نمیبر اساس قانونی ایالتی، حالت اضطرار خانوادگی بھ حیث 

 
ای در دفتر مرکزی حوزه کارت استفاده از بس ھای ترانزیت منطقھ؟ باید بکنم شکل دارند. چھ کارم قسمت حمل و نقلدر من خانواده 

                              ھای پیاده روی مصؤن کلپھوان ھای حوزه تعلیمی سنباشد. برخی از مکتبابل دسترس میتعلیمی برای ثبت نام ق
)Safe-Walking Clubs (روند، ایجاد نموده اند. و ابتکارات مشابھ را برای ھمکاری با کودکان و خانواده ھایی کھ پیاده بھ مکتب می

کھ در مورد این برای کسب معلومات در مورد این کھ آیا مکتب شما چنین ابتکاراتی را انجام داده است یا خیر، یا برای کسب معلومات
 توانید مسیر مصؤن پیاده روی برای تان ایجاد کنید، با مدیر مکتب تان بھ تماس شوید.چگونھ خود تان می

 
 گزارش غیرحاضری

شود، والدین یا سرپرستان مکلف ھستند تا قبل از شروع مکتب در آن حاضر می مکتبنماید یا ناوقت بھ اگر شاگردی غیرحاضری می
 حاضری مکتب تماس بگیرند. در این تماس باید معلومات زیر را فراھم سازند:  روز، بھ شماره

، صنف، تاریخ/تاریخ ھای غیرحاضری، دلیل غیرحاضری، و نام شخصی کھ بھ ، نام مکمل شاگرد، نام (نام ھای) استادانگزارشتاریخ 
ترک صنف دھد و ارتباط او با دانش آموز. غیرحاضری ھایی کھ در جریان پنج روز مکتب تصفیھ نشوند، بھ حیث می گزارشمکتب 

)cut( یمکتب گریز ) یاtruantsشوند.) شناختھ می 
 

یث ، بھ حی نمایدل تعلیمی را بھ ھر دلیلی غیرحاضرفیصد یا بیشتر از ده فیصد سا ۱۰؟ ھرگاه شاگردی غیرحاضری بیش از حد چیست
 شود.شاگرد دارای غیرحاضری بیش از حد شناختھ می

غیرحاضری شما بھ این سطح برسد. شاگردانی کھ در یک سال تعلیمی بدون داشتن بھ وضعیت سرخ، حتمی نیست کھ  اما برای رسیدن
در یک سال تعلیمی نمایند، یا شاگردانی کھ بدون داشتن عذر مؤجھ عذر مؤجھ سھ روز را بھ صورت مکمل یا جزئی غیرحاضری می

 شوند.شناختھ می) truants، مطابق قانون ایالتی بھ حیث مکتب گریز (گردندھ بار ناوقت بھ مکتب حاضر میس
 
 


