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English as an Additional Language Service 
 (خدمة اللغة اإلنجلیزیة كلغة إضافیة) 
 

 حضور الدروس: إرشادات ألولیاء األمور
أي غیاب یعطل تعلیم . إن لوقت المحددالمدرسة بانتظام وفي ا إلىطفلك  یحضرأن  أنھ من المھم جداً ب ستدرككوالد 

مساعدة األطفال بجدٍ المدرسون  یحاول ماحین.  وأنھ غیر قادر على اللحاق بركب التعلم األساسي عنيربما یوالطفل، 
التالمیذ  وحینما یحضر .معلمینال عاتق علىمن العمل  اً سیخلق مزیدبالفعل  إن ھذاف، التي فاتتھم ھمدروسفي اللحاق ب

صعوبة   ستجابھمثم ومن  ،أو تعلیمات ،معلومات ھامة اً أیض تفوتھمقد و . الدرسعلى سیوسش ذلك  متأخر،في وقت 
. أكبر في المشاركة في الدرس  

 
صرح بھاالماألسباب یة أو غیرھا من صحغیاب ألسباب ال  
، فإنھ من المھم أن تتصل یة ضرورمن األسباب ال غیرھالأو  صحیة،سة ألسباب ادرغیب عن الأن یطفلك  أضطرإذا  
یمكن الحصول على الغیاب. وسوف (أسباب أو إعطاء المدرسة مذكرة مكتوبة تشرح  ،المدرسة عن طریق الھاتفب

 صحیة،ل الغیاب ألسباب یتسجسیتم .) ھا وإعادتھا إلى المدرسةكمالمدرسة طفلك، إلمن غیاب المترجمة ال استمارات
   طفلك.الخاصة ب" في سجالت الحضور مصرح بھ"غیاب  ساس أنھعلى أ ،أخرىأساسیة أسباب  أي أو

 
  ، مثل األعیاد الدینیة، مصرح بھا من المدرسة ألسباب أخرى مأطفالھ واأخذیأن  أیضاً  واألمھات یجوز لآلباء

  بأنھالغیاب  ذلكوسیتم تسجیل  .أخرىیة أو تعاطف ، أو أسباب أسریةي، وفقدان شخص عزیزالزفاف األسر مناسبات
  ھتسجیل الغیاب في أقرب وقت ممكن لضمان ھذا بإبالغ المدرسة واألمھات . یجب على اآلباء "مصرح بھ"غیاب 

في تاریخ الحق  ھتصحیح طلب، یمكنك أن تحةغیر صحیبطریقة ب غیاالأنھ تم تسجیل ب تدركأبشكل صحیح. إذا 
  ي. خالل العام الدراس

  
غیاب لظروف استثنائیة أخرىال  
في السماح بالغیاب اآلباء واألمھات رغب . إذا ظروف استثنائیةلفقط   خرغیاب آ بأيصرح یُ قد    

 توضیحطلب خطي إلى مدیر المدرسة، و ھم تقدیم علیلظروف استثنائیة، ینبغي اسبوعین لمدة تستغرق  المدرسةمن 
. التفاصیل  

 
الصادرة من دائرة مبادئ التوجیھیة ال اً عمتبمدیر المدرسة تقدیر حسب على  غیابال بھذا منح التصریحقرار  یُتخذ

لدائرة األطفال واألسر (التعلیم). كثر من أسبوعین أل غیابال. وسوف تحال طلبات سراألو األطفال  
 

 الغیاب غیر المصرح بھ
في سجل صرح بھ" ح بھا، بأنھ غیاب "غیر ممصرألسباب غیر صحیة، أو أي أسباب أخرى سیتم تسجیل أي غیاب 

. طفلكالخاص بالحضور   
  بلد التراث زیارات
اب، والتنمیة الثقافیة واألسریة. یجب على اآلباء بالشفي لغة الطفل أو ھاماً  تلعب دوراً أن التراث بلد  زیارات یمكن ل

ھذه الزیارة   أن تتمإلى  وا سعأن ی ،في المقام األول، أسرھموبلد التراث األصلیة  الذین یفكرون في زیارة واألمھات 
تم وضع خطة  ، یجب مناقشة أي غیابممكناً  ذلك حیث لم یكنو.  المدرسیة السنویة ةمن العطل سبوعأ 12في غضون 

تقلیل تعطل تعلیم  ، سیساعد ذلك على. وبمناقشة خطط الغیاب مع المدرسةمع المدرسة في أقرب فرصة ممكنةلھ 
لھ.  تربویاً  اً إثراءأن تكون ھذه الزیارة  المدرسة من مساعدتك فيذلك طفلك، وسیمكن   

 
  بواسطتھا  یمكن من أن یقترحوا بعض الوسائل التي  ،وقد یتمكن معلمو طفلك، ومعلمة اللغة اإلنجلیزیة كلغة إضافیة

منھج المدرسة الدراسي.  ، وبالتالي مساھمتھم في في المدرسة الزیارة بتعلمھمتجارب   طفلكأن یربط      


