
 

 
 2021-2020 العام الدراسي:

 
 السید/ ولي األمر أو الوصي:

ام.  تبذل مدرسة إقلیم بولمان جھوًدا خاصة ھذا العام لضمان استفادة جمیع الطالب بشكل كامل من تعلیمھم من خالل الحضور إلى المدرسة بانتظ
وأنفسھم. كما یستطیع الطالب البدء في اكتساب ھذه العادة في  -الشعور بشكل أفضل تجاه المدرسة والحضور إلى المدرسة بانتظام یساعد األطفال على 

یساعد الطالب  مرحلة ما قبل المدرسة، حتى یتعلم الطالب على الفور أن الذھاب إلى المدرسة في الوقت المحدد، كل یوم أمًرا ھاًما. والحضور المستمر س
 درسة الثانویة والكلیة والعمل.على تحقیق األداء الجید في الم 

 
 ھل تعلم؟ 

 ابتداًء من ریاض األطفال، یمكن أن تتسبب حاالت الغیاب الكثیرة (بعذر أو بدون عذر) في تخلف األطفال في المدرسة.  -
 مستوى أقرانھ.یوًما) إلى زیادة احتمال عدم قراءة الطالب الریاضیات أو إتقانھا بنفس  18بالمائة (أو حوالي  10یؤدي فقدان  -
 ال یزال بإمكان الطالب التخلف عن الدراسة إذا فاتھم یوًما أو یومین فقط كل بضعة أسابیع. -
 قد یؤدي التأخر عن المدرسة إلى ضعف الحضور. -
 تعویض التأخر عن المدرسة. یمكن أن تؤثر حاالت الغیاب على الفصل الدراسي بأكملھ إذا كان على المعلم إبطاء عملیة التعلم لمساعدة الطالب على  -
 بحلول الصف السادس، فإن التغیب ھو أحد العالمات الثالثة التي تدل على أن الطالب قد ال یلتحق بالمدرسة الثانویة.  -
ظفي  من خالل الحضور إلى المدرسة، فإن الطالب یتعلم مھارات اجتماعیة قیمة وتتاح لھ الفرصة لتطویر عالقات ھادفة مع الطالب اآلخرین ومو -

 المدرسة.
عض  یمكن أن یكون التغیب عالمة على فقدان الطالب اھتمامھ بالمدرسة أو معاناتھ من الواجبات المدرسیة أو التعامل مع المتنمر أو مواجھة ب  -

 الصعوبات الخطیرة المحتملة.
 ختبار الصف الثامن. بحلول الصف التاسع، یعد الحضور المنتظم وبنسب مرتفعة مؤشًرا أفضل لمعدالت التخرج من نتیجة ا -

 
 ما نحتاجھ منك 

 
الطالب  نفتقد الطالب عند تخرجھم، ونقدر مساھماتھم في مدرستنا. ونود أن تساعد في ضمان حضور الطالب بانتظام ونجاحھ في المدرسة. كما إذا كان

اإللكتروني. لذا یرجى االتصال بسكرتیر المبنى الخاص بك أو سیتغیب، فیرجى االتصال بسكرتیر المبنى في المكتب الرئیسي عبر الھاتف أو البرید 
 إرسال رسالة بالبرید اإللكتروني لھ في أقرب وقت ممكن أو إرسال مذكرة مع طفلك لتسلیمھا في المكتب الرئیسي قبل بدء الیوم الدراسي.

 
 الوعد المقدم منا لك 

 
درسة، بدًءا من المخاوف الصحیة إلى صعوبات وسائل النقل. وھناك العدید من نعلم أن ھناك مجموعة متنوعة من أسباب تغیب الطالب عن الم

دد. كما األشخاص في المبنى الخاص بنا على استعداد لمساعدتك إذا واجھت أنت أو طالبك صعوبات في الوصول إلى المدرسة بانتظام أو في الوقت المح
ا یمكن أن یساعدك في التغلب على أي صعوبات أو عوائق قد تواجھھا أنت أو طالبك في یعد المستشار أو األخصائي النفسي في مدرستك مصدًرا رائعً 

ي في المبنى الوصول إلى المدرسة بانتظام و / أو في الوقت المحدد. ویمكن الوصول إلیھم عبر البرید اإللكتروني أو عن طریق االتصال بالمكتب الرئیس
مالحظة عندما یكون الطالب غیر موجود في الفصل، والتواصل معك لفھم سبب تغیبھ، وتحدید العوائق  الخاص بك. نعد بتتبع حالة الحضور یومیًا، و

 والدعم المتاح للتغلب على التحدیات التي قد تواجھھا في مساعدة الطالب على الذھاب إلى المدرسة.
 

 سیاسات المدرسة وقوانین الوالیة 
 

باإلضافة إلى قانون والیة واشنطن، لضمان نجاح طفلك في المدرسة. ویتطلب قانون الوالیة الخاص   من الضروري أن تفھم سیاسات وإجراءات المدرسة،
عاًما االلتحاق بمدرسة عامة أو مدرسة خاصة أو برنامج  17إلى  8بالحضور اإللزامي، المسمى بقانون بیكا، من األطفال الذین تتراوح أعمارھم من 

سنوات التسجیل في المدرسة. إال أنھ إذا سّجل ولي األمر الطالب   7أو  6ال یشترط على األطفال الذین تبلغ أعمارھم مدرسي منزلي معتمد من اإلقلیم. كما 
عاًما أو أكثر من الحضور إلى  16سنوات، فیجب علیھم الحضور بدوام كامل. ویمكن إعفاء الشباب الذین یبلغون من العمر  7أو  6الذین یبلغون من العمر 

 امة إذا استوفوا متطلبات معینة.المدرسة الع
 

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225 
 

بانتظام. ویرجى االطالع على دلیل ولي في مدرسة إقلیم بولمان، وضعنا القواعد التالیة المتعلقة بالحضور والتي ستساعدك على ضمان حضور الطالب 
المبنى  األمر والطالب للمدرسة للحصول على قائمة كاملة باألسباب المبررة للتغیب عن المدرسة والوثائق المطلوبة التي یجب تقدیمھا إلى سكرتیر

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225


غیاب وأي حاالت غیاب بدون عذر یجب اإلعفاء منھا الخاص بك. كما یجب التحقق من الغیاب بعذر من قبل ولي األمر أو سلطة المدرسة المسؤولة عن ال
 ساعة من عودة الطالب إلى المدرسة.  48في غضون 

 
 نحن، المدرسة، مطالبون بالحضور الیومي وإخطارك عندما یتغیب الطالب بدون عذر.

 
) یتطلب أن نحدد موعًدا لعقد مؤتمر معك  RCW 28A.225.020إذا كان لدى الطالب ثالث حاالت تغیب بدون عذر في شھر واحد، فإن قانون الوالیة (

لتحدید كیفیة   ومع الطالب الخاص بك لتحدید العوائق والدعم المتاح لضمان الحضور المنتظم. وتلتزم المنطقة التعلیمیة بوضع خطة قد تتطلب إجراء تقییم
 تلبیة احتیاجات الطالب على أفضل وجھ وتقلیل نسبة التغیب عن الدراسة.

 
إلى محكمة  إذا كان لدى الطالب سبع حاالت تغیب بدون عذر في أي شھر أو عشرة حاالت تغیب بدون عذر خالل العام الدراسي، فیُطلب منا تقدیم التماس 

ب واألسرة إلى . وقد یتم إیقاف االلتماس تلقائیًا، وإحالة الطالRCW 28A.225.010األحداث القاصرین، بدعوى انتھاك قوانین الحضور اإللزامیة رقم 
ة، فقد تحتاج  مجلس التغیب عن المدرسة، أو قد تحتاج أنت والطالب إلى المثول أمام محكمة األحداث القاصرین. وإذا استمر الطالب في التغیب عن المدرس

 إلى الذھاب إلى المحكمة. 
 

الغیاب بعذر / بدون عذر وسیاسة وإجراءات التأخیر في یرجى االطالع على دلیل ولي األمر والطالب للحصول على مزید من المعلومات حول سیاسة 
 مدرسة إقلیم بولمان. 

 
 ما یمكنك فعلھ 

 
 وضع وقتًا منتظًما للنوم وروتینًا لفترة الصباح.  -
 االستعداد للمدرسة من اللیلة السابقة، وإنھاء الواجبات المدرسیة، والحصول على لیلة نوم جیدة. -
 والتأكد من حصول طفلك على التطعیمات المطلوبة.التعرف على یوم بدء المدرسة  -
تكون عالمة ال تسمح للطالب بالبقاء في المنزل إال إذا كان مریًضا بالفعل. ضع في اعتبارك أن الشكاوى المتعلقة بآالم المعدة أو الصداع یمكن أن  -

 على القلق ولیست سببًا للبقاء في المنزل. 
 عندما تكون الدراسة قائمة بالمدرسة. تجنب وضع المواعید والرحالت الطویلة  -
 وضع خطًطا احتیاطیة للوصول إلى المدرسة إذا حدث شيء ما. االتصال بأحد أفراد األسرة أو أحد الجیران أو ولي األمر.  -
 أیام إلى تعرض الطالب لخطر التخلف عن الدراسة.  9متابعة حضور الطالب. قد یؤدي التغیب أكثر من  -
 میة الحضور.التحدث مع الطالب عن أھ -
 التحدث مع معلمي الطالب إذا الحظت تغیرات مفاجئة في سلوكھم. ویمكن أن یكون ذلك مرتبًطا بشيء یحدث في المدرسة.  -
 تشجیع األنشطة الھادفة بعد الیوم الدراسي، بما في ذلك الریاضة والنوادي. -

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر،

 
 بولمان موظفو مدرسة إقلیم 

 
 

 یمكنك الوصول إلى دلیل ولي األمر / الطالب لكل مدرسة في اإلقلیم من خالل الرابط الموضح أدناه:
 

ges/index.jsp?uREC_ID=458134&type=d&pREC_ID=1293718https://www.pullmanschools.org/apps/pa 
 
 

 لقد قرأت وفھمت سیاسات وإجراءات الحضور في مدرسة إقلیم بولمان. 
 
 

 توقیع ولي األمر:
 

 التاریخ: 
 

وأنك الشخص الذي یحمل  بالتوقیع على ھذا المستند إلكترونیًا، فإنك توافق على أن توقیعك اإللكتروني ھو التوقیع الملزم قانونًا والمكافئ لتوقیعك بخط الید  
 االسم المذكور في التوقیع اإللكتروني.

https://www.pullmanschools.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=458134&amp;type=d&amp;pREC_ID=1293718
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