विधार्थी ________________
ग्रेड: __________________
जन्म ममति: ______________
अमििािक/ संरक्षकको ________________________________________
ठे गाना _________________________________________________________
_________________________________________________________
आदरणीय अमििािक / संरक्षक _______________________________________,
कोलम्बस मसटी स्कूलमा, हाम्रो लक्ष्य प्रत्येक विधार्थीको लागग पूणण क्षमिामा पुग्न हो; मिक्षा जारी राख्न, सेनामा सेिा गनह
ुण ोस ्,
कलेजमा जानुहोस ्, एक व्यिसाय सुरु गनह
ुण ोस ्, र जीिनिैली मिक्षाको रूपमा कायणबलमा प्रिेि गनह
ुण ोस ्। दै तनक उपस्स्र्थति क्षमिामा
पुग्ने एक महत्िपूणण िाग हो।
अत्यगधक अनुपस्स्र्थतिहरू एक महहनामा 38 िा बढी घण्टाको रूपमा पररिाविि गररन्छ, 65 िा बढी घण्टा एक ििणमा। ओहायो
कानूनमा आधाररि, िपाईंको बच्चाको अनुपस्स्र्थति अत्यगधक रूपमा पररिाविि गररएको छ। यो कुरामा ध्यान हदनुहोस, ओहायो
ट्रुयन्सी(अनुपस्स्र्थति)कानूनले अब यो पत्र िपाईंलाई पठाएको छ ककन कक िपाईंको बच्चाले यी सीमाहरुमा पुगे िा उसले अगधक
पार गयो।
यहद िपाईंको बच्चाको उपस्स्र्थति मागर्थ उस्ललखिि मापदण्ड मध्ये कुनै पतन िेहटन्छ िने, एक टोली उपस्स्र्थति सफलिा योजना
मस्यौदा ियार गनण मसजणना गररनेछ। िपाईं यस टोलीको अत्यािश्यक िाग हुनह
ु ु न्छ, र यस योजनालाई मस्यौदा ियार गनण
विधालयमा बैठकमा आमस्न्त्रि गररनेछ। यहद योजनाको तनगरानी परू ा िऐ पतछ,उपस्स्र्थति सुधार हुन्छ िने, िपाई र िपाईको
विधार्थीले हि्िैंसी फ्रान्कमलन काउन्टी ककिोर अदालिकोमा र / िा िैक्षक्षक उपेक्षा रे फरल फ्रान्कमलन काउन्टी बाल सेिामा दायर
गनणपदै न।
कृपया सम्झनुहोस ्: यहद िपाईंको बच्चा बबरामीको कारण अनुपस्स्र्थि हुनुसकेन िने, विधालयलाई सूगचि गने तनस्श्चि गनह
ुण ोस ्।
हामी अमििािक िाट-मलखिि नोटहरू स्िीकार गछौं िा नौं फोन कलको अनुपस्स्र्थतिहरूको लागग स्िीकार गदण छौं। यहद िपाईसँग
प्रश्न िा गचन्िाको वििय छ िने, कृपया स्कूलसँग सम्पकण गनण संकोच नगनह
ुण ोस ्।
ििदीय,
__________________________________
वप्रंमसपल


उजुरी दािी गनप
ुण छण र िपाईंको बच्चाको बानीलाई लगािार अनुपस्स्र्थति ठानेको छ, अदालिमा विमिन्न प्रकारका
औपचाररक बयानहरू छन ् जुन यसलाई लागू गनण सक्छ, सामुदातयक सेिामा कायाणन्ियन गने, सजािटको अिगधमा
बालबामलकालाई रािेर समािेि गने विमिन्न डडस्पोजेन्सहरू छन ्। विधार्थी एक िैकस्लपक विधालयमा िाग मलन र / िा
घरको गगरफ्िारीमा विधार्थी राख्ने। यसबाहे क, िपाईको विरुद्धमा उजुरी पतन दायर गररएको हुन सक्छ ककन कक िपाईंले
बच्चालाई विधालय पठाउनु िऐन िा आरोपमा योगदानमा सामेल हुन िऐको छ िने । िपाईले पतन सजाय पाउनु
हुनेछ, सम्िाविि दण्डहरूमा जररिाना, आमाबाबु मिक्षा कायणक्रममा आिश्यक सहिागगिा, अमियोजन, िा यी दण्डहरूको
कुनै संयोजन समािेि छ।
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विधार्थी ______________________
ग्रेड: ________________________
जन्म ममति: __________________

अमििािक/ संरक्षकको ________________________________________
ठे गाना ___________________________

आदरणीय अमििािक / संरक्षक

_____________________________________,

एक अव्यिहार हस्िक्षेप टीम बैठक िपाईंको बालबामलकाको लागग ििणमान उपस्स्र्थति समीक्षा गनण तनधाणररि गररएको छ।
__________को 30 िा बढी लगािार घण्टा (लगिग 4.5 हदन), 42 िा बढी घण्टा एक विधालय महहनामा, िा 72 िा
बढी घण्टा यस विधालय ििणमा ।
िपाईंलाई आफ्नो बच्चाको लागग उपस्स्र्थति सफलिा योजना मस्यौदा ियार गनेको लागग मद्दि गनण यो टोलीको एक अंि
बन्न तनमन्त्रणा गररएको छ। यो टीममा व्यस्क्िहरू छन ् जसले िपाईंको बच्चाको सफलिाको हे रचाह गदणछन ्।
टोली बैठकको लक्ष्य विद्यार्थी र पररिारलाई विद्यालय उपस्स्र्थति सुधार गनण र अकादममक सफलिालाई बढािा हदन
सहयोग पय
ु ाणउन योजना डडजाइन गने हो।
बैठकको लागग अनुसूगचि गररएको छ:
___________________________________________________________ (ममति र समय)
________________________________________________ (स्र्थान)

कृपया यस बैठकमा िाग मलन योजना बनाउनह
ु ोस ्, ककनकक िपाईंको समर्थणन यस प्रकक्रयामा महत्त्िपण
ू ण छ। यहद िपाईं िाग मलन असक्षम
हुनह
ु ु न्छ िने, िपाईले िपाईको िफणबाट कसैलाई पठाउन सक्नह
ु ु नेछ।

यहद िपाईसँग कुनै प्रश्न िा गचन्िाको वििय छ िने, कृपया मलाई सम्पकण गनह
ुण ोस ्:(614) 365-_______

ििदीय,

_______________________________
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