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 والدین ع��ز (��رست): 
 

خدمات دا�ش آموزی ، خوشحالم که از شما و دا�ش آموز شما در سال تحص�� جد�د  از طرف مدارس دولیت شهرستان لودون ، گروە  
وع مدرسه ، م وری است. بر    ا�لماستقبال کنم. با �ش به همه والدین/��رستان �ادآوری کنم که حضور منظم برای موفق�ت تحص�� �ض

، با�د دل�ل عدم حضور دا�ش آموز خود را در اخت�ار کارکنان مدرسه قرار  باشد ، ا�ر دا�ش آموز شما غا�ب    LCPS §8-17اساس خط م�ش 
ند و هرگونه غیبت دا�ش آموز   LCPSغیبت معاف شود. کارکنان  از  ده�د و درخواست کن�د که  را   موظفند با والدین/��رستان تماس بگ�ی

، �س�ار مهم است که هرگونه به روزرسایض �ا تغی�ی در   LCPSکه گزارش �شدە است تأی�د کنند. برای اطمینان از در�افت ارتباط به موقع 
 آدرس محل سکونت ، شمارە تلفن �ا آدرس ا�م�ل خود را به کارکنان مدرسه اطالع ده�د. 

 
 توجه داشته باش�د که وزارت آموزش و پرورش و�رجین�ا (

�
 به غیبت های غ�ی موجه از  VDOEلطفا

گ
) مدارس را ملزم � کند که هنگام رس�د�

وی کنند. این دستورالعمل ها با قانون حضور اجباری و�رجین�ا   و الزامات گزارش کارنامه ها و    254-22.1دستورالعمل های خا� پ�ی
در  LCPS. در ز�ر مروری بر رو�ه گزارش حضور و غ�اب کارکنان مدارس طابق استشاخص های عمل�رد مدرسه در قانون هر دا�ش آموز م 
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 با والدین/��رست تماس گرفته و برنامه بهبود حضور   •
�
را تدو�ن  دا�ش آموز  در پنج غیبت غ�ی موجه ، مدرسه موظف است مستق�ما

 کند. 
• در دە غیبت غ�ی موجه ، مدرسه ملزم به برنامه ر�زی و برگزاری �ک کنفرا�س حضور با والدین/��رست و دا�ش آموز است. این  

ض غیبت بدون دل�ل ، برگزار � شود. ت�م چند  10، ظرف  نفرەت�م چند   کنفرا�س ، متشکل از �ک مدرسه به نظارت بر    نفرە  روز از دهمنی
 حضور والدین/��رست ارتباط برقرار � کند.  مسئولحضور دا�ش آموزان ادامه � دهد و با 

اداری ، ممکن است  مسئول شود ، مدیر �ا برگزار  �س  د و برنامه حضور و کنفرا داشته باش• ا�ر دا�ش آموز غیبت های غ�ی موجه د�گری را 
 به مسئول حضور مراجعه رس� کند. 

• اف� حضور � تواند �ک کنفرا�س با دا�ش آموز و والدین دا�ش آموز برنامه ر�زی کند. عالوە بر این ، اف� حضور � تواند در مورد  
 کند. مشورت    نوجوانان مداخالت قضایی احتما� با دادگاە اطفال و 

 
س   با �شکر از شما برای اطمینان از حضور منظم دا�ش آموزان در مدرسه. کارکنان مدرسه و دف�ت خدمات دا�شجویی هم�شه در دس�ت

 با مدیر خدمات دا�شجویی ،  ا�ر سوا هستند تا بتوانند از شما و دا�ش آموز شما حما�ت کنند. 
�
ی ن�از دار�د ، لطفا � دار�د �ا به کمک ب�ش�ت

�د.   1012-252- 571رک باورز ، با شمارە  دک�ت کال انه منتظر  تماس بگ�ی  . م��ک سال تحص�� عا� هستیب ص�ب
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