اسم الطالب ______________________
الصف_________________________:

تاريخ الميالد_____________ :

االباء /أولياء االمور ____________________________________________
العنوان ____________________________________________________
_____________________________________________________

االباء /أولياء االمور االعزاء ______________________________________

في مدارس مدينة كولمبوس ,هدفنا هو ان يصل كل طالب الى كامل امكانياته .لمواصلة التعليم .الخدمة في الجيش.الذهاب الى الجامعة
.بدء عمل تجاري .و دخول القوى العاملة كمتعلم مدى الحياة .فالحضور اليومي الى المدرسة هو المفناح للوصول الى هذه االمكانيات .
و قد تم تحديد الغياب المفرط  38ساعة في الشهر أو أكثر و  65ساعة أو أكثر في السنة استنادا ُ الى قانون أهايو .وقد تم تحديد غياب
طفلك على أنه مُفرط فيه ,مع وضع هذا في االعتبار .فأن قانون االفراط في الغياب في والية أوهايو االن يتطلب بارسال هذه رسالة
البالغك بأن طفلك قد تجاوز حدود الغياب
اذا كان حضور طفلك يستوفي أيا ُ من المعايير المذكورة أعاله .فسيتم انشاء فريق العداد خطة نجاح الحضور و ستكون جزءا ُ من هذا
الفريق وسيتم دعوتك الى اجتماع المدرسة للصياغ للخطة  .و و بعد اكمال و مراقبة الخطة فاذا تحسنت نسبة الحضور ,فستتجنب أنت و
طفلك التفيب عن الحضور الى محكمة االحداث في مقاطعة فرانكلن و /أو ااالحالة الى اهمال تعليمي الى خدمات االطفال في مقاطعة
فرانكلن .
يرجى التذكر :اذا كان يجب على طفلك أن يكون غائبا ُ بسبب مرض تأكد من أنك قد اخبرت المدرسة .نحن نقبل المالحظات المكتوبة او
المكالمات الهاتفية من قبل الوالدين الى حد يصل الى تسع حاالت غياب ,اذا كان لديك أسئلة أو قلق ,الرجاء عدم التردد باالتصال
بالمدرسة .
باخالص ,
__________________________________
مدير المدرسة

في حالة تقديم شكوى و حٌكم على طفلك كمتغيب معتاد .فلدى المحكمة مجموعة متنوعة من التصرفات التي قد ُتفرضها ,بما في ذلك وضع الطالب في
الحضانة المؤقتة لخدمات االطفال .و فرض فترة من االختبار و فرض خدمات اجتماعية و تأمر الطالب بحضور مدرسة بديلة /أو وضع الطالب في
االقامة الجبرية و عالة على ذلك يمكن تقديم شكوى ضدك بسبب عدم ارسال طفلك الى المدرسة أو االدعاء بمساهمتك في جنوح االحداث ,و في حالة
ادانتك .تشمل العقوبات المحتملة الغرامات أو المشاركة المطلوبة في برنامج تثقيف الوالدين أو الحبس أو اي مجموعة من هذه العقوبات .
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اسم الطالب ______________________
الصف_________________________:

تاريخ الميالد_____________ :

االباء/أولياء االمور ____________________________________________
العنوان ____________________________________________________
_____________________________________________________

االباء/أولياء االمور االعزاء _________________________________________,

من المقرر أن يُعقد اجتماع لفريق التدخل لمراجعة الحضور الحالي لطفلك
_____غياب بدون عذر مجموعه  30أو أكثر من الساعات المتتالية (حوالي  4.5يوماُ ).أو  42ساعة أو أكثر في الشهر
الدراسي الواحد أو  72ساعة أو أكثر من ساعات الدراسة للعام الدراسي .
أنت مدعو لتكون جزءا ُ من هذا الفريق للمساعدة في صياغة خطة نجاح الحضور لطفلك .ويشمل هذا الفريق االفراد الذين
يهتمون بنجاح طفلك .
الهدف من اجتماع الفريق هو تصميم خطة لمساعدة الطالب و االسر في تحسين الحضور المدرسي و تعزيز النجاح
االكاديمي .
من المقرر االجتماع ل :
(الوقت و التاريخ)____________________________________________
)الموقع) ________________________________________________

يرجى التخطيط لحضور االجتماع حيث أن دعمكم مهم لهذه العملية ,اذا لم تستطيع الحضور بامكانك ارسال شخص نيابة عنك
اذا كان لديك أي أسئلة أو قلق ,من فضلك اتصل ب

__________(614)365-

باخالص ,
_______________________________
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