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 نشاء روتين الصباح و المساء: إ

و  الواجبات  تهيئة • وعلى  الغداء،    وجبةالمدرسية 

للذهاب.  إ م  إستعداد  خاص  جنشاء  للمهام لد 

 المدرسية المنجزة

 

اذا    المنزل تدع طفلك يبقى في  ال • لم يكن/تكن اال 

يمكن  نظر االعتبار الشكوى    ضع في.  بصحة جيدة

للبقاء في    اسبب    تالقلق و ليسكون عالمة على  تان  

خالف المدرسة/مديرية التربية    تطلب  ما لم  المنزل

 ذلك

   

دع طفلك يذهب مشيا  الى المدرسة أو الى موقف  •

اخ طفل  مع  دائما  الباص  هو  الذي  يحضر ر 

 لوقت المحدد في االمدرسة 

 

في و  أالطقس البارد  حالة  حتياط في  إضع خطة  و •

 السيارات حالة تعطل 

 

و • الطبية  المواعيد  خالل   الطويلة  الرحالتتجنب 

 الموسم الدراسي 

 

 الحد و الموازنة في األنشطة الالصفية  •

 

و مكان نظيف    توفير وقت دراسة منظم و هادئ •

 لعمل الواجب البيتي

 

  تضمن منتظمة وعاداتنوم لل امحدد  ت ا وضع وق •

 التالي  الدراسي لليوم اجيد   طفلك راحة

 برنامج مديرية 

 San Juanتربية 

 لتحسين الحضور المدرسي

 الحضور مهم 

هدف برنامج تحسين الحضور المدرسي هو لتشجيع كل طالب 

     على الذهاب الى المدرسة كل يوم و في الوقت المحدد. 

   مساعدة إىل تحتاج  هل
 ...ف 

 :المالبس/ الطعام/ السكن/ النقل

www.sanjuan.edu/MKV 

 الصحة النفسية: 

www.sanjuan.edu/gethelp 

  المساعدة 
 : IEP/504 برامج الـ ف 

        www.understood.org 

 www.warmlinefrc.org/special-education.html 

 جئي   والمهاجرين والقادمي   الجدد دعم الال 

www.sanjuan.edu/Page/322 

 :المتبادلة  المساعدة

www.mutualassistance.org 

 مشاركة األرسة والمجتمع 

www.sanjuan.edu/FACE 

   واصل معناتلل
Attendance Improvement 

3700 Garfield Avenue, Room 9 

Carmichael, CA  95608 

(916) 979-8604 

 
 

 

 

 

  

   نصائح الحضور المدرسي

 

 

 

ين الحضور المدرسيحسبرنامج ت  

http://www.sanjuan.edu/MKV
http://www.sanjuan.edu/gethelp
http://www.understood.org/
http://www.sanjuan.edu/Page/322
http://www.mutualassistance.org/
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 : هما يمكنك عمل 

 في  والموظفين  المدرسين  من  اطلب  •

  اآلخرين   األسرة  وأفراد   طفلك  مدرسة

الحفاظ على    کيفية  بشأن  المشورة  تقديم

 الوقت   في  -  المدرسة  الى  طفلكمذهاب  

 !يوم کل المحدد،

ب • الخاصة    من   التحقق قم  الظهر  حقيبة 

  األحيان،   بعض   في.  أسبوعيا  طفلكب

 في  المهمة  الرسائل  تضيع  أن  يمكن

  أسبوعيا   امحتوياته  تنظيم .  ظهرال  حقيبة

 هذه  على  العثور   في  فرصك  يحسن

 مفيدة ال الوثائق

  هذه .  الدراسية  السنة  بتقويم  احتفظ •

  التواريخ   جميع   لتتبع  ممتازة   وسيلة 

و الفعاليات و   ،العطل الرسمية  الهامة،

 أيضا  هو  و.  طفلك  مدرسة  األنشطة في

  وتتبع   ات الغياب   لتوثيق  مناسب   مكان

 المعلومات   وجميع  جتماعات إلا

 األخرى  الهامة المدرسية

  توافق   ال  أنك ب  يعلم  طفلك  أن  من   تأكد  •

 مع  تحدث .  ائب غ يكون متأخر أو    هنبأ

 تجعلهم  قد   التي  القضايا  حول  طفلك

 المدرسة  عن  متأخرين

ساعد طفلك على فهم قوانين الوالية و  •

 ساسيات الحضور المدرسي 

في كل يوم  به  مكافأة السلوك الجيد و قم   •

 على حدة 

قم باألبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع 

طفلك، المعلم و المدير و مكتب الحضور في  

 المدرسة:

المدرسة •   طفلك  إذا   مسبقا  تعرف  دع 

تثير  مور  أ  لديك  كان  إذا  أو  غائبا  سيكون

في أداء  أو  طفلك  حضور  بشأنقلقك    ه 

 المدرسة

بالغ عن الغيابات في نفس اليوم  إل قم با •

خالل  سالذي   من  الطالب  فيه  يتغيب 

 صال بمكتب الحضور إلتا

مكتب  • الى  الطبيب  من  ورقة  بتقديم  قم 

اثبات   يكون  عندما  االسباب المدرسة 

 الطبية متوفر 

 لی ا  الذهاب   في  يرغب  ال  طفلك  كان  ذاإ •

  مع   اعملو  السبب   فقم بمعرفة  المدرسة،

 دع .  األسباب   لمعالجة  وطفلك  مدرستك

الى    أن   يجب   أنه  يعرف  طفلك يذهب 

   المدرسة

  ا معين    ادرس    يتجنب   طفلك  أن  الحظت   ذاإ •

  فقم   واحد،  درس  صعوبة في  يواجه  أو

  تقديم قم ب.  ومعلمه  طفلك  مع  ذلك  بمناقشة 

 سوف   وهذا.  المنزل  في  ضافيإ  دعم

  تجنب   سلوك  نشاءإ  من  طفلك  يمنع

 صعبة  األمور تصبح عندما المدرسة

مدرسة طفلك من أجل   لتواصل معقم با •

ا أو المساعدة  لدعم طفلك  لزم األمر  ذا 

 أسرتك

 
 بناء عادة الحضور الجيد

 

 الطالب نشطة أهتمام في اإلظهار إ

 و المعلم   ولي األمرجتماعات  إحضور   •

و أحضور   • المدرسة  الى  العودة  مسية 

 جتماعات ولي األمر إ

الدراسي   • الصف  في  و أالتطوع 

و خالل االنشطة  أالرحالت المدرسية  

 و الفعاليات المدرسية 

 األسرة من أولويات تعليم الجعل  •

بشكل   • المشاركة  على  طفلك  تشجيع 

في االنشطة    . تسجيلههمدرستكبر في  أ

يرغب  التي  في أفيها    الالصفية  و 

ت  ما  برنامج   المدرسة.  ظهر بعد 

المدرسة   في  المشاركة  بأن  الدراسات 

 حسن الحضور و نجاح الطالب ت  


