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    . التعریفات1

حاالت الغیابات تلك حاالت تتضمن  ومن مدیر المدرسة. الوصي/ ولي األمربھ من غیاًبا مسموًحا  المعذرأ. سیعد الغیاب 
 نتیجة لما یلي: تكون التي الغیاب 

 . المرض أو اإلصابة المؤقتة 1

 . اإلعاقة أو الحالة البدنیة، أو العقلیة أو النفسیة 2

والطرد، بخالف ما ھو منصوص علیھ  المؤقت نتیجة لإلیقافتكون أنواع الغیاب تلك التي  المعذرب. وسیتضمن الغیاب غیر 
إذن من ولكن بدون  الوصي/ ولي األمرمح بھا من قبل أدناه، أو تلك التي ُیسج -2و 5ي -2، و4ب -2، وب-2 في األقسام

 مدیر المدرسة 

 ومن مدیر المدرسة  الوصي/ ولي األمردون إذن من  غیاًبا. سُیعد التھرب من المدرسة ج

أو تھرب من المدرسة  معذرة. یتم تعریف الطالب المتھرب من المدرسة عادة على أنھ الطالب الذي لدیھ أربعة غیابات غیر د
ما بین عمره اسي ویكون رأو تھرب من المدرسة أثناء أي عام د معذرةغیر یاب حاالت غعشرة من لدیھ في أي شھر أو 

لغرض تعریف الطالب والسابعة والسادسة عشر، إذا تم تسجیلھ في الصف األول أو الصفوف األكبر، والسادسة عشر؛ 
 أو الطرد  المؤقت المتھرب عادة، سیتم تعذیر الغیابات بسبب اإلیقاف

من إدارة مسبًقا لمدرسة ھؤالء الطالب الذین یشاركون في األنشطة المدرسیة المسموح بھا والمعتمدة الغیاب من ا سیشمل. ھـ
 الطالب حاضرین في المدرسة بغض النظر عن موقع النشاط وسیعد المدرسة؛ 

  . إجراءات التشجیع على الحضور المدرسي الیومي2

 ر والتھرب من المدرسة. یلسجالت غیابات الطالب، والتأخ الدقیقحفظ مسؤولیة الكل مدرسة وكل معلم  تتحملأ. 

 وقواعدھا ما یلي، على سبیل المثال ولیس الحصر:  ب. ستشمل إجراءات المدرسة

 كل عام دراسي أو بعد التسجیل، بما یلي:  ا في بدایةلكل طفل مسجل، سنویً  األوصیاء/ أولیاء األمور. إخطار 1

ا ویمتثل لقواعد الحضور المدرسي من والطفل لضمان أن الطفل یحضر المدرسة یومیً  الوصي /ولي األمرأ. أن ھذا ھو التزام 
 أجل تلقي تعلیم مالئم 

 فیما یتعلق بالحضور  وإجراءاتھاب. قواعد المدرسة 

الطفل على ولي أمر بغیاب الطفل عن المدرسة إذا لم تتلق المدرسة أي إیضاح بأن  الوصي/ ولي األمر. طریقة إلخطار 2
  ا، أو من خالل طریقة ما أخرىكتابیً سیكون ، وإن أمكنفي یوم الغیاب،  اھاتفیً درایة بمثل ھذا الغیاب؛ وسیكون اإلخطار 

  



الدرجات . نتائج التھرب من المدرسة، والغیاب غیر المعذر والتأخیر غیر المعذر الذي قد یتضمن شھادات أقل أو فقدان 3
 األكادیمیة 

. النص على وضع خطة، قد تكون كتابیة، لمساعدة الطالب المتھرب عادة على البقاء في المدرسة؛ ویجب لمثل ھذه 4
، على األقل، وینبغي أن تحدد الخطةفي تطویر الخطة؛  للوصي/ لولي األمرللمشاركة الكاملة فرصة اإلجراءات أن توفر 

 إجراءات التغلب علیھا وأسباب الغیاب 

مثل  ع ینبغي البدء فيم المھني لمدیر المدرسة والموظفین، فیما عدا أنكا للحجراءات القضائیة، والتي ستكون وفقً البدء في اإل
) حالة تھرب من المدرسة أو غیاب غیر ُمعذر أثناء العام المدرسي؛ 30تلك اإلجراءات إذا كان لدى الطالب أكثر من ثالثین (

 ُمعذًرا  غیاًباأو الطرد  المؤقت بسبب اإلیقافغیاب حاالت الولغرض ھذا القسم الفرعي، سُتعد 

كامل اعتماد منح ذلك أو الطالب، قد یتضمن  الوصي/ ولي األمر. توفیر العمل التعویضي للطالب الموقوفین بموجب طلب 5
 جزئي لمثل ھذا العمل، إذا تم إنجازه على نحو مرضي وفي الوقت المناسب أو 

 على جمیع الطالب  باستمرارة ضمان تطبیق القواعد وسیل .6

غیر  امتتالیً  امدرسیً  ا) یومً 20لمدة ( المتغیبین، للطالب فوق السادسة عشر إذا كانوا من في الوقت المناسب، االنسحابیعد . ج
  اُمعذرً  غیاًبا المؤقت الغیاب بسبب اإلیقافسُیعد ا القسم، ذ؛ ولغرض ھُمعذر أو تھرب

ا في ا كبیرً حتى تكون المدرسة قد بذلت مجھودً  امتتالیً  امدرسیً  ا) یومً 20بعد (وشریطة عدم انسحاب أي طالب ومع ذلك، 
من أجل تحدید أسباب عدم الحضور ووضع االستراتیجیات  ھا أو بزیارة منزلھاتفیً ولي األمر االتصال بالطالب و/ أو 

المدرسة، بما في ذلك األخصائي االجتماعي والموجھ، في ھذا  لمواجھتھا؛ ینبغي أن یتم تضمین العاملین المعنیین في
 المجھود. 

 . امتتالیً  امدرسیً  ا) یومً 20لمدة أقل من عشرین ( المتغیبال یمنع ھذا المطلب انسحاب الطالب 

الثانویة  المدرسةعن المنقطعین عن  الوصي/ ولي األمر ، ستقوم المنطقة التعلیمیة بإخطارCRS 22-33-107.1ـ ا ل. وفقً د
بمتطلبات الحضور اإللزامي. وسیكون ھدف اإلخطار ھو محاولة إعادة الطالب إلى المدرسة ونقل یستوفون الذین ال 

 التداعیات طویلة األجل للطالب المنقطع عن المدرسة. 

   .  الطالب وخطط الحضور المدرسي3

 من المدرسة  التھربعادة المعروف عنھم  الطالبحضور أ. ستقوم المنطقة التعلیمیة بوضع خطة نموذجیة لتعزیز 

من قبل المدارس كجزء من الخطة لتحفیز  ضور النموذجي الذي قد یتم استخدامالحتسلسل ب. ستقوم المنطقة التعلیمیة بوضع 
 1996 سبتمبر 5الحضور الیومي. اعتمد في: 

 1996 أكتوبر 1: تاریخ السریان
 2000 یونیو 16تمت مراجعتھ في: 

 

  



 تم اعتماده من قبل المراقب
 2005أكتوبر  14التاریخ: 

     
 

 CRS 22-33-107.1المراجع القانونیة: 
   ، الحضور الطالبي JEاإلسناد الترافقي: 
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