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 2022أغسطس 
 

 الموضوع: حضور المدرسة
 

 أعزائي أولياء األمور وأولياء األمور ،
 
تود إدارة خدمات الطالب اغتنام هذه الفرصة للترحيب بك مرة أخرى في العام الدراسي الجديد.  أثناء انتقال الطالب إلى المدرسة ، نود   

 أن نذكرك بأن الحضور المنتظم مهم للغاية. 
 
عاًما االلتحاق   18و  5هم بين ، الحضور إلزامي ويجب على جميع الطالب الذين تتراوح أعمار 254-22.1وفقًا لقانون فيرجينيا ،  

  بالمدرسة )عامة أو خاصة( ، أو الموافقة على اإلعفاء الديني ، أو تلقي تعليمات منزلية.  تشير اإلحصائيات إلى أن الطالب يكونون أكثر
يوًما   18ي الشهر )أو نجاًحا عندما يأتون إلى المدرسة كل يوم وفي الوقت المحدد وباستمرار.  عندما يتغيب الطالب يومين أو أكثر ف

 خالل العام الدراسي( ، سواء كانوا معفيين أو بدون عذر ، فقد يتأخرون في تعلمهم.
 
أن بعض حاالت الغياب ناتجة عن مرض أو ظروف مشروعة أخرى وسيعمل طاقم المدرسة مع الطالب الخاص   LCPSتدرك مدرسة  

ومع ذلك ، عندما يتغيب الطالب طوال اليوم أو لجزء منه ، يكون الوالد أو    بك لتقديم الدعم وإبقائهم على اتصال بمجتمع مدرستهم. 
 الوصي مسؤوالً عن إخطار المدرسة بسبب الغياب وتبريره في الوقت المناسب. 

 فيما يلي بعض النصائح لمساعدة الطالب على بناء عادات حضور صحية:  
 

 نصائح حول الحضور: 
 • تأكد من أن الطالب يحافظ على وقت نوم منتظم ويضع روتينًا صباحيًا.

 • قم بإيقاف تشغيل جميع األجهزة اإللكترونية بما في ذلك أجهزة التلفزيون والهواتف واألجهزة اللوحية في وقت النوم.  
 • تأكد من أن المالبس واللوازم المدرسية جاهزة في الليلة السابقة.  
 المنزل بسبب المرض. • راجع ممرضة المدرسة أو طاقم المكتب إذا لم تكن متأكًدا من موعد إبقاء الطالب في  
 • تجنب جدولة اإلجازات أو الرحالت العائلية عندما تكون المدرسة في جلسة.  
 • جدولة المواعيد الطبية / طب األسنان الروتينية قبل أو بعد اليوم الدراسي.  
ب إلى المدرسة.   • تحدث إلى موظفي الصحة العقلية في مدرستك للحصول على المشورة إذا بدا الطالب قلقًا بشأن الذها 

 LCPSمصادر القلق والتجنب والرفض في مدرسة 
• تطوير خطط نقل احتياطية إلى المدرسة في حالة مقاطعة الروتين العادي.  اتصل بأحد أفراد األسرة أو الجيران أو أحد   

 درسة. الوالدين اآلخرين الصطحاب الطالب إلى الم
 • شجع الطالب على االنضمام إلى أنشطة مفيدة بعد المدرسة ، بما في ذلك الرياضة والنوادي.  

 
 . LCPS Attendance Services ، يرجى زيارة   8140والالئحة رقم   LCPSلمزيد من المعلومات ولالطالع على سياسة 

 
 نتطلع إلى الشراكة معك لتعزيز عام دراسي ناجح.  
 
 بإخالص، 

 
 
 آسيا آر جونز ، إد.  
 مساعد المشرف  
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