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المقدمة 1
في طفلك يكون وأن بانتظام يحضروا أن بمكان األهمية فمن  ،تعليمهم من فائدة أكبر على أطفالنا يحصل ولكي
.منه مفر ال أمراً الغياب سبب يكن لم ما مفتوحة المدرسة تكون يوم كل وفي  ،المحدد الوقت في  ،المدرسة
جدا مهم العادي الحضور لماذا 2.
التدريسي الروتين يعطل التلميذ غياب أي .تعلمه على خطير بشكل غيابه وسيؤثر الطفل تعليم نمط على غياب أي يؤثر
.الصفوف نفس في اآلخرين تعلم على يؤثر قد لذلك
:العادي الحضور تعزيز
:يلي بما سنقوم  ،هذا على التركيز في جميعا لمساعدتنا
اإلخبارية المدرسة  -الرئيسية اإلخبارية نشرتنا في الحضور عن تفاصيل أعطيكم •
المدرسة في أطفالك  /طفلك أداء كيفية عن أبلغكم •
المكافآت خالل من جيد بحضور احتفل •
بك الخاص الحضور هدف نحو بالتقدم إعالمك •
الغياب أنواع فهم 3.
كان سواء ) ،الوالدين قبل من وليس( المدرسة قبل من المدرسة من يوم نصف مدته غياب كل تصنيف يتم أن يجب
.به مصرح غير أو به مصرحا
)والمواعيد المرض مثل( وجيهة أسباب وجود مع غياب هي بها المصرح الغياب حاالت
من النوع هذا .لها "إجازة" إعطاء يتم ولم معقولة المدرسة تعتبرها ال التي تلك هي بها المصرح غير الغياب حاالت
:يتضمن هذا .القانونية اإلجراءات أو  /و العقوبات باستخدام المحلية السلطة إلى يؤدي أن يمكن الغياب
داع دون المدرسة خارج األطفال إبقاء الرعاية مقدمي  /اآلباء •
الدراسي اليوم خالل أو قبل التغيب •
صحيح بشكل شرحه يتم لم الذي الغياب •
العالمة علﯽ للحصول للغاية متﺄخرين المدرسة إلﯽ يصلون الذين األطفال •
الميالد أعياد أو اآلخرين األطفال رعاية  ،التسوق •
عليها االتفاق يتم لم والتي الدراسي الفصل وقت في وعطلة يومية رحالت •
.الﻤﺪرسة إلى ﻃفلﻚ دخﻮل صعﻮبة في تﻮاجه آﻨﺖ إذا بﺪعﻤﻚ الﻤﺪرسة سﺘقﻮم

) (PAالمستمر التغيب 4.
ألي الدراسي العام خالل التعليم من أكثر أو )يوما  10٪ (19عن يغيب عندما )" (PAمتواصالً غائباً" التلميذ يصبح
دعم إلى ونحتاج  ،ما لطفل تعليمي مستقبل بﺄي كبير ضرر إلحاق إلى المستوى هذا على الغياب ويؤدي .كان سبب
.األمر هذا لمعالجة القائمين  /للوالدين أكمل وتعاون
الغياب إجراءات 5.
:عليك يجب  ،غائباً طفلك كان إذا
الغياب من األول اليوم في ممكن وقت أقرب في بنا اتصل •
واحد يوم من ألكثر غائبا الطفل كان إذا منتظم اتصال على الحفاظ •
بنا اتصلت قد كنت لو حتى بذلك القيام عليك يجب  -للغياب شرح مع العودة من األول اليوم في مالحظة إرسال •
؛ بالفعل
المدرسة تقبلها بطاقات أو خطابات أو معينين مستشفى أو طبية ألية طبية أدلة تقديم •
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.لك الموظفين أحد مقابلة بترتيب سيقوم الذي  ،االستقبال مكتب إلى تقرير وتقديم بالمدرسة االتصال يمكنك أو •
:يلي بما فسنقوم  ،غائبا طفلك كان إذا
الغياب من األول اليوم في لك هاتف •
.الوضع لتحسين األمام إلى الخطوات على واالتفاق ؛ الغياب استمر إذا •
.الحضور يتحسن لم إذا واالدعاء الحضور موظف إلى األمر إحالة •
واالدعاء الحضور موظف 6.
.المحلية السلطة من العامة والنيابة الحضور مسؤول إلى القضية إحالة للمدرسة يجوز  ،الحضور صعوبات حل تم إذا
الصلح محكمة في قضائية مالحقات أو عقوبة إخطارات مثل عقوبات الضباط هؤالء يستخدم أن يمكن
التﺄخر 7.
للطفل محرجة تكون قد التي الدروس يعطلوا أن متﺄخرين وصلوا الذين للتالميذ يمكن .مقبول غير المواعيد ضعف
.الغياب على أيضا تشجع أن ويمكن
:التﺄخر ندير كيف
السجالت على عالمة وضع ويتم صباحا  8.55الساعة في الدروس تبدأ
طفلك عالمة علﯽ وضع فسيتم  ،الوقت هذا في موجودا طفلك يﮐن لم إذا .السجالت إغالق سيتم صباحا  9:30في
الغائب أو ﮐالتﺄخير
الزمنية المدة في غياب إجازة 8.
اآلباء من ونتوقع  ،آخر غياب أي غياب بقدر طفلك تعليم في الدراسي الفصل وقت في إجازة على الحصول سيؤثر
للذهاب المدرسة وقت في إلجازة القانون في تلقائي استحقاق يوجد ال .المدرسة عن بعيدا األطفال أخذ بعدم مساعدتنا
.عطلة في
.استثنائية ظروف هناك تكن لم ما الدراسي الفصل خالل عطالت أي المدرسة مدير يفوض لن
غير أنها على  ،عليه المتفق ذلك عن يزيد ما أو  ،المدرسة موافقة دون اتخاذها يتم إجازة فترة أي تصنيف سيتم
.التوجيهية الحكومة ومبادئ  Dfeإرشادات مع يتماشى بما  ،العقوبة إشعار مثل عقوبات تجتذب وقد بها مصرح
:هم المدرسة هذه في الحضور شؤون عن المسؤولين األشخاص هؤالء
 5و  4األساسية المرحلة  ،المدرس رئيس مساعد  ،تايلور ب
األسرة دعم عامل  ،تايلور د
 SENCOالمدرس رئيس مساعد J Turner ،
موجز 9.
واجب من  ،وبالمثل .الحضور ولتشجيع الرعاية مقدمي  /لآلباء غيابها أرقام لنشر قانوني بواجب المدرسة تلتزم
.أطفالهم حضور من التﺄكد الرعاية مقدمي  /الوالدين
مستوى أعلى لضمان طريقة كﺄفضل والتالميذ الرعاية مقدمي  /األمور أولياء مع بالعمل المدرسة موظفي جميع يلتزم
.الحضور من ممكن
 2018فبراير :المراجعة  /السياسة تاريخ

.وستمنستر مدرسة في الحضور سياسة وأحكام شروط وفهمت قرأت لقد
:وقعت
:الطفل اسم
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