ن
ن
بريت الثانوية ف فيما يتعلق بحضور الطالب إىل المدرسة والصف
أرشادات ألولياء األمور واالوصياء لطالب مدرسة نيو
أمرا بالغ األهمية لنجاح الطالب .قدمت والية كونيتيكت للمدارس تعريفات واضحة جدًا للغياب "ال ُمعذر" و
يعد الحضور في المدرسة ً
"بدون عذر" .هذه التعريفات مكتوبة أدناه وبعض التأثيرات المحتملة للغياب بدون عذر على الطالب في مدرسة نيو بريتن الثانوية
الغياب عن المدرسة
ً
الوص .ومع
اس ألي سبب قد يقدمه الوالد أو
ي
الغياب المعذور :وفقا لقانون الوالية ،يمكن إعفاء الغيابات التسعة األوىل يف العام الدر ي
لك يتم اعتبار حاالت الغياب معذرة ،يجب عىل الوالدين التواصل مع مكتب الطالب (إما بمذكرة خطية موقعة أو مكالمة هاتفية)
ذلك ،ي
ر
يف غضون عشة أيام من الغياب.
لكل غياب بعد ذلك ( 10أيام أو أكثر) ،لن يُعفى الغياب إال إذا تم استيفاء أحد الشروط التالية:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

مرض الطالب (مطلوب مذكرة رسمية من مقدم الخدمات الطبية ،بغض النظر عن مدة الغياب)
احتفال الطالب بعيدًا دينيًا
الموت في أسرة الطالب أو أي حالة طوارئ أخرى خارجة عن سيطرة أسرة الطالب
المثول أمام المحكمة (مطلوب وثائق المحكمة)
نقص وسائل النقل التي يتم توفيرها عادة من قبل منطقة المدرسة (ال يلزم توثيق الوالدين لهذا السبب)
فرص تعليمية غير عادية يجب أن يوافق عليها المدير المساعد لطفلك مسبقًا.

مالحظة مهمة :الغيابات التسعة ( )9المعذرة يجب أن تعزى إلى الغيابات األولى التي تحدث خالل العام الدراسي .قد ال يتم "حفظ" الغيابات المعذرة
الستخدامها الحقًا في العام الدراسي .على سبيل المثال ،إذا تغيب الطالب عن المدرسة لمدة عشرة أيام ثم سافرت األسرة خارج الوالية لقضاء إجازة
لمدة خمسة أيام ،فإن حاالت الغياب الخمسة هذه تعتبر بدون عذر.
الغياب بدون عذر :جميع حاالت الغياب األخرى التي ال تستوفي المعايير المذكورة أعاله تعتبر بدون عذر.

الغياب عن الصف
في مدرسة ثانوية شاملة كبيرة مثل نيو بريتن الثانوية ،مع العديد من الخدمات واألنشطة ،سيفتقد الطالب أحيانًا الصف من أجل المشاركة في فرص
أخرى .من المهم جدًا أن يقدم الطالب تصري ًحا لمعلمهم ألي صف تم تفويته .اذا لم يتم تقديم تصريح ,قأن المعلمون سيعتبرون هذا بمثابة قطع للصف
وسيعتبرغيابًا بدون عذر.

تأثير الغياب بدون عذر
الطالب الذين يتغيبون عن المدرسة أو عن الفصل دون عذر سيواجهون ما يلي
 )1ال يجوز للطالب تقديم واجبات للحصول على درجة رسمية ألي فصل دراسي في يوم يتم تحديده على أنه غياب بدون عذر.
 )2الطالب الذين تغيبوا عن المدرسة أربع مرات أو أكثر بدون عذر في شهر واحد أو عشرة أو أكثر من حاالت الغياب بدون عذر عن
المدرسة في العام الدراسي ,يعتبرون "متغيبين ".
 .aقد يفقد الطالب المتغيبون عن المدرسة القدرة على المشاركة في النوادي واألنشطة وفرق ألعاب القوى
 .bقد يفقد الطالب المتغيبون عن المدرسة امتياز حضور المناسبات االجتماعية المدرسية مثل الحفالت الراقصة والرقصات.
 )3قد يؤدي التغيب المستمر عن المدرسة إلى اإلحالة إلى وكالة اجتماعية أو حكومية.

إذا كانت لديكم أي أسئلة بخصوص مشاكل الحضور أو كنتم بحاجة إلى دعم إضافي في الحفاظ على استمرار حضور طفلكم للمدرسة ،فيرجى
االتصال بمستشار المدرسة أو مكتب الطالب أو أحد مسؤولي االتصال العائلي أو المدير المساعد للحصول على المساعدة.

