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 ۲۰۲۲اوت ماه 

 

 موضوع: حضور در مدرسه 
 

 پدر و مادر و رسپرستان عزیز، 
 

وعاداره خدمات دانشجویی یم خواهد از این فرصت استفاده کند تا ب یک سال مدرسه ای جدید از شما استقبال کند. همانطور که دانش آموز  رای رسر
 . است که حضور منظم بسیار مهم است، ما یم خواهیم به شما یادآوری انتقال یم دهید  به مدرسه خود را 

 
ن   ،۲۵۴-۱۲۲٫طبق قانون ویرجینیا،  ا خصویص(، تأیید دولتی ی)سال ملزم به حضور در مدرسه  ۱۸تا   ۵حضور اجباری است و تمام دانش آموزان بی 

 هستند 
ی

، یا دریافت آموزش خانگ آمارها نشان یم دهد که دانش آموزان زماین موفق تر هستند که هر روز، به موقع و به طور مداوم  . معافیت مذهتی
انه و چه بدون بهانه، یم  روز در طول سال مدرسه( غایب هستند، چه به  18یا بیشتی روز در ماه )یا  2ه دانش آموزان به مدرسه یم آیند. هنگایم ک

ی خود عقب بیفتند.     توانند در یادگت 
 

LCPS  وع دیگر ایط مشر ود را به ارائه و کارکنان مدرسه با دانش آموز خ  است به رسمیت یم شناسد که برخن از غیبت ها به دلیل بیماری و یا رسر
ن حال، هنگایم که دانش آموز برای همه یا بخشر از روز غایب است، پدر و مادر یا  کنند. با ایمتصل  را به جامعه مدرسه خود  از آنها حمایت 

 رسپرست مسئول است که دلیل و توجیه عدم حضور را به موقع به مدرسه اطالع دهد. 
 

 از راهنمایی برای کمک به دانش
 : آموز خود را ساخت عادات حضور و غیاب سالم در زیر برخن

 
 نکات حضور و غیاب: 

 . حفظ کند حگایه به طور منظم و ایجاد یک روال صب خود را زمان خواب اطمینان حاصل کنید که دانش آموز خود  •

ونیک از جمله دستگاه های وی، تلفن، و قرص در زمان خواب.  •  خاموش کردن تمام الکتی

ن شوید که لباس ها و لوازم مدرسه شب قبل آما •  ده هستند. مطمی 

ن  با پرستار مدرسه و یا کارکن  پرس و جو  • ن دانش آموز خود را در خانه به دلیل بیماری مطمی  ان دفتی اگر شما در مورد زماین که برای نگه داشیی
 نیستید. 

 زماین که  •
ی

 است.  مدرسهن زمااجتناب از برنامه ریزی تعطیالت و یا سفرهای خانوادگ

شگ قبل یا بعد از روز مدرس • ن  ه. برنامه ریزی قرار مالقات های معمول پزشگ / دندانت 

ن به مدرسه مضطرب به نظر یم رسد با کارکنان بهداشت رواین مدرسه تان برای مشاوره صحبت •   کنید.   اگر دانش آموزتان در مورد رفیی
LCPS  اضطراب مدرسه، اجتناب، و منابع امتناع 

گر روال عادی قطع شده است. از یگ از اعضای خانواده، همسایه یا پدر و مادر  پشتیبان به مدرسه ا  ابایاب و ذه توسعه برنامه های  •
د.  ید تا دانش آموز تان را به مدرسه بتی  دیگری تماس بگت 

 های معتن دار پس از مدرسه از جمله ورزش و باشگاه بپیوندد. دانش آموز خود را تشویق کنید که به فعالیت  •
 

 . مراجعه کنید  LCPSو غیاب  به خدمات حضور  LCPS 8140برای کسب اطالعات بیشتی و مشاهده سیاست و مقررات 
 

 رسه موفق است. ما مشتاقانه منتظر همکاری با شما برای پرورش یک سال مد 
 

 با تشکر

 
 دکتی آسیا جونز 
 دستیار رسپرست 
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