
 
 
 
 
 
 
 

 

 مدارس مقاطعة لودون العامة 

قسم الخدمات الطالبیة   
21000 Education Court 

Ashburn, Virginia 20148 
Telephone: 571-252-1022 

 2021أغسطس 
 
 االھل / االوصیاء االعزاء):  
 
سة  بالنیابة عن مدارس مقاطعة لودون العامة ، إدارة خدمات الطالب ، یسعدني أن أرحب بك وبطالبك في العام الدراسي الجدید.  مع بدء المدر  

، فیجب  ، إذا كان الطالب غائبًا  LCPS §8-17، أود تذكیر جمیع اآلباء / األوصیاء بأن الحضور المنتظم ضروري للنجاح األكادیمي.  وفقًا لسیاسة 
االتصال بأولیاء األمور /  LCPSعلیك تزوید الموظفین العاملین في المدرسة بأسباب غیاب الطالب وطلب إعفاء ھذا الغیاب.  یُطلب من موظفي 

خطار في الوقت المناسب ، من المھم جدًا أیًضا إ LCPSاألوصیاء والتحقق من غیاب أي طالب لم یتم اإلبالغ عنھ.  لضمان حصولك على اتصال 
 موظفي المدرسة بأي تحدیثات أو تغییرات على عنوان إقامتك أو أرقام ھواتفك أو عنوان بریدك اإللكتروني.

 
) تطلب من المدارس اتباع إرشادات محددة عند معالجة حاالت الغیاب بدون عذر.   VDOEیرجى مالحظة أن إدارة التعلیم في فرجینیا ( 

ومتطلبات إعداد التقاریر الخاصة ببطاقات التقاریر ومؤشرات أداء   254- 22.1ور اإلجباري في فرجینیا رقم تتوافق ھذه اإلرشادات مع قانون الحض
-2021في المدارس في    LCPSالمدرسة ضمن قانون كل طالب ینجح.  فیما یلي نظرة عامة على إجراءات اإلبالغ عن الحضور التي سیتبعھا موظفو 

2022 : 
 
 یتعین على المدرسة االتصال مباشرة بالوالد / الوصي ووضع خطة لتحسین الحضور.  • في خمس غیابات بدون عذر ، 
• في عشر غیابات بدون عذر ، یتعین على المدرسة تحدید موعد وعقد مؤتمر حضور مع ولي األمر / الوصي والطالب.  المؤتمر ، المكون  

ن عذر.  سیستمر فریق المدرسة متعدد التخصصات في مراقبة حضور  غیاب بدو 10أیام من  10من فریق متعدد التخصصات ، سیعقد في غضون 
 الطالب والتواصل مع مسؤول الحضور والوالد / الوصي. 

  • إذا قام الطالب بتراكم غیابات إضافیة بدون عذر وتم االنتھاء من خطة الحضور والمؤتمر ، یجوز للمدیر أو من ینوب عنھ إداریًا إجراء 
 الحضور. إحالة رسمیة إلى مسؤول 

• یجوز لضابط الحضور تحدید موعد لعقد مؤتمر مع الطالب ووالد الطالب.  باإلضافة إلى ذلك ، یجوز لضابط الحضور التشاور مع محكمة   
 األحداث والعالقات األسریة فیما یتعلق بالتدخالت القضائیة المحتملة. 

لموظفون في المدرسة ومكتب خدمات الطالب دائًما لتقدیم المساعدة ودعمك أنت  شكًرا لك على ضمان ذھاب الطالب إلى المدرسة بانتظام.  یتوفر ا 
-571ى وطالبك.  إذا كان لدیك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مزید من المساعدة ، یرجى االتصال بمدیر خدمات الطالب ، الدكتور كالرك باورز ، عل

 .  إنني أتطلع إلى عام دراسي متمیز.1012- 252
 
 
 بإخالص، 
  
 آسیا آر جونز ، إد.  
 مساعد المشرف  

 
 
 

Sincerely, 

 
Asia R. Jones, Ed.D. 
Assistant Superintendent  


