إسم الطالب )ة(_____________________ رقم تعريف هويته )ها(______________________:
عزيزي /عزيزتي والد /والدة الطالب أو الوصي
الدوام في الدراسة يتطلبه قانون الولاية
➢
سنوات مداومة الدراسة 10 .إلى 8يتطلب قانون الولاية للأطفال ما بين
سنوات الملتحقون بالمدرسة يجب عليهم أيضا مداومة الدراسة 7 .او ال 8الأطفال في سن ➢
وما فوق يمكن صرفهم عن دوام الدراسة إن أوفوا بمتطلبات معينة 16 .الشبان أو الشابات في سن ➢
رغبين إن كنت ترغب  /ت
 Ryan Bunda, school counselor, at 425-298-5329/بحث هذه المتطلبات  .الرجاء الإتصال ب
Ryan.Bunda@highlineschools.org.
Meghan Moreno, office assistant, at 206-631-4300/
Meghan.Moreno@hi
إ ghlineschools.org.
ن كان لطفلك أن
يتغيب عن الدراسة ,
صال بِنرجو الإت
واختيار الخيار الأول ”RCW 28A.225“ .وضع حالات الغياب الكاملة يمكن مراجعتها على جوجل *
واجبات المدرسة تجاه غيابات الطالب
يتعين )(RCW 28A.225.020إن كان هناك غيابان في الشهر غير مصرح بهما فقانون الولاية ➢
بإجتماع معك ومع طفلك.
في المدرسة الإبتدائية وبعد خمس غيابات مصرح بها في الشهر أو عشرة وربما أكثر مصرح بها ➢
في سنة دراسية  ,عندها يتطلب الأمر من قبل هيئة المدارس أن تتصل بك وتطلب عقد إجتماع .هذا
الإجتماع غير مطلوب في حالة تقديم تصريح طبي من الطبيب أو طلب كتابي مسبق للسماح
أو وجود خطة قائمة لعدم تأخر إبنك أكاديميا .بالغياب
إن قام طفلك بالتغيب سبع مرات غير مصرح بها في أي شهر دراسي أو عشرة غيابات غير ➢
مصرح بها في السنة الدراسية عندها يتطلب الأمر تقديم طلب التماس في محكمة الأحداث بادعاء
قانون الدوام الإلزامي للمدرسة وعندها عليك أنت وطفلك المثول RCW 28A.225.010خرق القانون
إلى محكمة الأحداث.
هل تعلم ؟
مداومة المدرسة في الوقت المحدد وكل اليوم ويوميا سيعطي طفلك الفرصة المثلى في التخرج ➢
من المدرسة الثانوية.
ن مصرح بهما أم لا  ,فعلى بدءا من الحضانة فإن معدل يومين إثنين غياب في الشهر سواء كا ➢
الأرجح أن طفلك سوف لا يفي بالمستوى الأكاديمي في الرياضيات أو القراءة عند بلوغه الصف
الثالث.
وعند الصف السادس فالتغييب هو أحد الإشارات الثلاث تشير إلى أن الطالب ربما سيقطع ➢
دراسته الثانوية.
فقد الإهتمام بالمدرسة أو أنه يجاهد في الوظائف الغياب يمكن أن يكون إشارة على أن الطالب ➢
الدراسية أو وجود طالب مع نِ ف يزعجه وينغص عيشه أو يواجه صعوبة جادة في حياته.
فإن الدوام الإعتيادي هو مؤشر أفضل لمعدل التخرج من الثانوية من علامات التخرج من 9عند صف ➢
الصف الثامن.
ماذا يمكنك أن تفعل
بنك البقاء في البيت إلا إن كان مريضا فعلا  ,مثل إرتفاع حرارته أو التقيؤ أو لا تدع إ •
الإسهال أو الحساسية المعدية.
•
تجنب المواعيد اللامدرسية وكذلك السفر في أوقات الدراسة.

•

أيام أو أكثر سواء كان مصرح بها أو نقيضه يمكن أن يضع 9راقب دوام إبنك حيث أن غياب
إبنك في تخلف دراسي.
•
عي ن موعد عادي للنوم مع روتين صباحي وكذك إكمال الوظائف البيتية وإعداد الحقيبة
المدرسية في الليلة السابقة.
صيل إبنك ضع خطة بديلة داعمة مع أفراد العائلة  ,الجيران أو مع آباء وأمهات أخرين لتو •
للمدرسة إن طرأ أمر ما.
www. Attendanceworks.orgيمكن الحصول على معلومات مفيدة تتعلق بالدوام المدرسي على الرابط *
إن كانت لديك صعوبة في توصيل إبنك للمدرسة  ,فنحن هنا على استعداد أن ندعمك ونعمل معك للوصول
الإتصال بنا لتعيين موعد لبحث دوام وغياب إبنك .إلى حلول محتملة  .أرجو أن لا تترددوا في
Charliesha Cox, office manager, at 206-631-43001/ Charliesha.Cox@Highlineschools.org
بإخلاص
Alexandria Haas
Principal
إن توقيعك أدناه يفيد بأنك قرأت ) أو أن شخص آخر قرأ لك( ما ذكر وأنك الرسالة مفهومة لك.
التوقيع _________________________ ألإم كتابة ________________________ التاريخ / /

