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أعزائي أولياء االمور/األوصياء،
الحضور يعد أحد أقوى المتنبئين لإلنجاز األكاديمي ووجود طالبك في مقعدهم ،على استعداد للتعلم طوال اليوم الدراسي سيفيدهم ،كما يفيد
زمالئهم في الفصل الدراسي ومجتمعنا المدرسي بأكمله .دعونا نعمل معًا للتأكد من حصول طفلك على حضور كبير وامكانية االستفادة
القصى حد من فرص التعلم خالل هذا العام الدراسي.
وعدنا لك
نحن نعلم أن هناك مجموعة واسعة من األسباب التي تجعل الطالب يغيبون عن المدرسة ،من المخاوف الصحية إلى تحديات التنقل .يوجد
الكثير من األشخاص في مبنانا على استعداد لمساعدتك إذا واجهتك أو طالبك تحديات في الذهاب إلى المدرسة بانتظام أو في الوقت المحدد.
نوعدك بتتبع الحضور اليومي ،الحظ أنه عندما نفتقد طالب في الفصل ،نتواصل معك لفهم سبب تغيبه ،وتحديد العوائق والدعم المتاح
للتغلب على هذه التحديات التي تواجهها في مساعدة طالبك للذهاب إلى المدرسة.
ماذا نحتاج منك
نحن نفتقد الطالب عندما ال يكونون في المدرسة ألننا نقدر مساهماتهم في مجتمع مدرستنا .إذا كان طالبك سيغيب ،فيرجى االتصال
بالمدرسة مسبقًا .إذا كان الغياب غير مخطط له ،فيرجى االتصال بالمدرسة خالل يومين من عودة الطالب.
كيف يمكننا العمل معا
ً
• أرسل طفلك إلى المدرسة إال إذا كان مريضا بالفعل ،مثل الحمى أو القيء أو اإلسهال أو الطفح الجلدي المعدي.
• تجنب المواعيد والسفر عندما تكون المدرسة في الفصل الدراسي.
• تتبع حضور طفلك باستخدام المصدر أو بطرق أخرى.
• اضبط روتينا ً منتظما ً للنوم والصباح (بما في ذلك الحد من الوقت المتأخر لطفلك الستخدام أي أجهزة إلكترونية) وإنهاء الواجبات المنزلية
وحزم حقائب الظهر في الليلة السابقة.
• ضع خطة احتياطية لاللتحاق بالمدرسة في حالة ظهور شيء ما (قد يكون هذا طرقا ً بديلة للحافالت أو طرقا ً أو خطة مع أفراد األسرة
أو الجيران أو غيرهم من اآلباء).
• تواصل مع المدرسة حول كيفية العمل معًا لدعم حضور طفلك.
واجباتنا على غياب الطالب
• إذا كان لطفلك ثالث حاالت تغيب بال عذر في شهر واحد ،فإن قانون الوالية ( )RCW 28A.225.020يتطلب منا تحديد موعد لعقد
مؤتمر معك ومع طفلك.
• إذا كان طفلك في المدرسة االبتدائية ولديه خمس حاالت غياب بعذر في أي شهر ،أو عشرة أو أكثر من حاالت الغياب بعذر في العام
الدراسي ،فنحن مطالبون باالتصال بك لتحديد موعد المؤتمر .إذا قدمت مذكرة طبيب أو قمت بترتيب غياب مسبق ،وكانت هناك خطة
معمول بها حتى ال يتخلف طفلك عن األوساط األكاديمية ،فلن يكون المؤتمر مطلوبًا.
• إذا كان طفلك يعاني من سبع حاالت تغيب بال عذر في أي شهر أو عشرة حاالت تغيب بال عذر خالل العام الدراسي ولم يساعد دعمنا
وتدخالتنا في نقل الطالب إلى المدرسة بشكل مستمر ،فنحن مطالبون بتقديم التماس إلى محكمة األحداث ،بإدعاء حدوث انتهاك لـ
 ، RCW 28A.225.010قانون الحضور اإللزامي في واشنطن.
إجراءات الحضور والتي تتضمن أسباب التصريح بالغياب تعثر عليه لدينا في  seattleschools.orgضمن مجلس إدارة المدرسة -
السياسات واإلجراءات -السلسلة  - 3000الطالب أو في .seattleschools.org/attendance
] [School Board » Policies and Procedures » Series 3000 – Students or at seattleschools.org/attendance.

شكرا لك وسنة دراسية رائعة!
بإخالص،
توقيع مدير المدرسة

