Department of Equity
270 East State Street
Columbus, Ohio 43215
Phone 614-365-5626
tpollard@columbus.k12.oh.us

Mission: Each student is highly educated, prepared for leadership and service, and empowered for success as a citizen in a global
community.

تعليمات الحضور للطالب وولي االمر
االسئلة المتكررة
لماذا تلقيت رسالة بخصوص غياب طفلي؟
في والية أوهايو  ،يعتبر الطالب متغيبًا عادة ,إذا غاب لمدة  30ساعة متتالية دون عذر مشروع أو  42ساعة في الشهر دون عذر
مشروع أو  72ساعة في السنة دون عذر مشروع.

ما هو الغياب الذي يُعتبر غيابا ً قانويا ً مقبوال ً للتغيب عن المدرسة؟
أمرا قانونيًا  ،أو الغياب بعذر  ،لألسباب التالية المقبولة قانونًا ( يتطلب من ولي االمر أو الوصي
بشكل عام  ،يعتبر الغياب عن المدرسة ً
مذكرة موقعة).
• المرض الشخصي أو الحجر الصحي
• المرض أو الوفاة في المنزل المباشر.
• حاالت الطوارئ أو أي أحداث أو مواقف أخرى  ,حسب تقدير مديري المدارس  ،التغيب عن المدرسة هو الحل اآلخير
• عطلة دينية
• موعد طبي أو طبيب أسنان (يتطلب بيان مكتوب من الطبيب أو طبيب أسنان للتحقق من الموعد)
• زيارة الجامعة  ,قد يتطلب غياب الطالب عن المدرسة بسبب زيارة الجامعة  ,التحقق من تاريخ ووقت الزيارة من قبل الكلية أو
الجامعة أو الكلية التقنية
• أي سبب آخر محدد وفقًا لقانون أوهايو

ما هو الغياب بدون عذر؟
غيابات الطالب التي لم يتم التحقق منها ,لم يستلم مكتب المدرسة مذكرة عذر من ولي األمر أو وثيقة أو أبالغا ُ بشأن سبب الغياب ,أو أن
الغياب غير مبرر وفقًا لسياسة مجلس اإلدارة رقم 5200.01
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ماذا أفعل إذا تغيب طفلي عن المدرسة؟
ُيمكن للوالدين االتصال ر
مباشة بالمدرسة لالبالغ عن ذلك أو االتصال ب  Hotlineللحضور ,و اترك رسالة صوتية ( الموجود عىل
صفحة الويب للمدرسة ) قبل  9:30صباحا ً  ,لكل يوم  .يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية أيضًا اإلبالغ عن غياب الطالب عن طريق إرسال
بريد إلكتروني إلى مدرستك أو البريد اإللكتروني الخاص بالحضور إلى المدرسة (الموجود على صفحة المدرسة على الويب).
يجب على الوالد أو الوصي تزويد المدرسة بعذر خطي موقع من قبل الوالد في غضون يومين من عودة الطالب ,اذا لم يكن هناك أي
ابالغ للغياب ,أوعذر كتابي  ,فسيعتبر الغياب غياب غير مبرر .

ماذا يحدث إذا نسيت  /فشلت في إرسال مالحظة عذر؟
وفقًا للسياسة  ،إذا لم نتلقى مذكرة موقعة من الوالد  /ولي األمر تشير إلى أسباب غياب الطالب في غضون  48ساعة  ،فسيتم تصنيف
الغياب على أنه بدون عذر .اتصل بمدرسة الطالب للحصول على المساعدة.

مع من أتحدث إذا كان لدي قلق بشأن الغياب أو التأخير أو التأخر في الفصل؟
اتصل بمدرسة طفلك.

هل يخضع طالب الكندركاردن البالغ من العمر  5أو  6سنوات لقانون الحضور اإللزامي في أوهايو؟
نعم  ،بمجرد تسجيل الطالب في المدرسة  ،يسري الحضور اإللزامي .القسم
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ماذا أفعل اذا كان طفلي يُعاني من مشكلة صحية مزمنة و يحتاج للتغيب ؟
إذا كان طفلك يعاني من مشكلة صحية مزمنة مثل الربو والسكري واضطراب النوبات أو فقر الدم المنجلي أو أي أمراض مزمنة أخرى
تهدد الحياة وتتسبب في التغيب المتكرر عن المدرسة  ،يرجى العمل مع ممرضة المدرسة الستكشاف الخيارات الممكنة.

ماذا أفعل اذا كانت نتيجة اختبار  COVID19إيجابية لـطفلي؟
إذا كانت نتيجة اختبار طفلك إيجابية لـ , COVID19فيرجى اتباع بروتوكول كولومبوس للصحة العامة  .فيرجى ابالغ المدرسة
بذلك  ,و ستكون أيام الحجر الصحي هي عذر الغياب .

هل ست ُعلمني المدرسة بتغيب تلميذي؟
نعم  ،يتم إجراء العديد من المحاوالت ولكنها تعتمد على دقة المعلومات التي تقدمها للمدرسة .يتم ابالغك بغياب الطالب من خالل نظام
االتصال اآللي  ,المكالمات الهاتفية من المعلم ,رسائل الحضور من المدير والمكالمات و  /أو الزيارات المنزلية.
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بمن يجب أن اتصل اذا لم أوافق على الغيابات المسجلة لطفلي ؟
يجب التعامل مع النزاعات في المدرسة ,يرجى االتصال بمدرسة طفلك على الفور واالستفسار عن سجل حضوره .

ما هو تعريف الغياب المزمن؟
الغياب المزمن  ،كما هو محدد في قانون كل طالب ينجح  10 ،بالمائة من الغياب أو أكثر من العام الدراسي ألي سبب من األسباب
وهي تشمل الغياب بعذر وبدون عذر.

ما هو تعريف الغياب المفرط؟
ينص قانون والية أوهايو على أن الطالب غائب بشكل مفرط " بدون عذر طبي أو بدون عذر مشروع من المدرسة العامة  ،من
المفترض أن يحضر الطفل لمدة ثمانية وثالثين ساعة أو أكثر في شهر دراسي واحد  ،أو خمسة وستين ساعة أو أكثر في العام
الدراسي.

ماذا يعني التغيب عن المدرسة بشكل معتاد؟
ُعرف قانون والية أوهايو الطالب المتغيب عادة ً بأنه "أي طفل في سن المدرسة اإللزامية يتغيب عن المدرسة دون عذر مشروع ،
ي ِّ
يُفترض أن يحضر الطفل لمدة ثالثين ساعة متتالية أو أكثر  ،واثنين وأربعين ساعة أو أكثر في شهر دراسي واحد  ،أو اثنتين وسبعين
ساعة أو أكثر في عام دراسي واحد ".

ما هو الفرق بين الغياب المزمن  ,الغياب المعتاد و الغياب المفرط؟

الغياب المعتاد

الساعات متتالية

الساعات لكل شهر دراسي

الساعات لكل سنة دراسية

 30ساعة بدون عذر قانوني

 42ساعة بدون عذر قانوني

 72ساعة بدون عذر قانوني

الغياب المفرط

الغياب المزمن

-

-

-

-

-

-

-

 38ساعة بعذر  65ساعة بعذر أو بدون عذر
و أو بدون
قانوني
عذر قانوي
 %10بعذر أو بدون عذر
قانوني
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ماذا يحدث إذا كان طفلي يتغيب عن المدرسة بشكل معتاد؟
عندما يتغيب الطالب عادة عن المدرسة  ،سيحدث ما يلي:
• في غضون سبعة أيام دراسية من بدء الغياب  ،ستقوم المقاطعة التعليمية بما يلي:
• اختيار أعضاء فريق تدخل الغياب ,.و
• القيام بثالث محاوالت هادفة لضمان مشاركة والد الطالب  ،الوصي  ،الوصي المخصص  ،أو الوصي
المؤقت في فريق التدخل في حالة الغياب.
• في غضون  10أيام تقويمية من بدء الغياب  ،سيتم تعيين فريق تدخل الغياب المختار للطالب ؛
• في غضون  14يو ًما دراسيًا بعد تعيين الفريق  ،ستعمل المقاطعة التعليمية على تطوير خطة التدخل لغياب الطالب ؛
• في غضون سبعة أيام تقويمية بعد وضع الخطة  ،يجب على المقاطعة بذل جهود معقولة لتقديم إبالغ كتابي إلى ولي
أمر الطالب أو الوصي عليه ؛ و
رض في الخطة .إذا لم يشارك الطالب أو يحرز تقد ًما مرضيًا في الخطة ،
• لدى الطالب  60يو ًما تقويميًا للمشاركة وإحراز تقدم ُم ٍ
على النحو الذي يحدده فريق التدخل في حالة الغياب  ،فيجب على ضابط الحضور تقديم شكوى في محكمة األحداث ضد الطالب
في اليوم  61التقويمي بعد تنفيذ خطة التدخل في حالة الغياب .إذا تغيب الطالب في أي وقت خالل مرحلة تنفيذ خطة تدخل
الغياب دون عذر شرعي لمدة  30ساعة متتالية أو أكثر أو  42ساعة أو أكثر في شهر دراسي واحد  ،يجب على المقاطعة
التعليمية تقديم شكوى ضد الطالب  ,ال ينطيق هذا المطلب اذا قرر فريق التدخل في حالة الغياب أن الطالب قد أحرز تقدما ً
كبيرا في خطة التدخل في حالة الغياب .
تقد ًما ً

هل المدرسة ملزمة بتقديم عمل تعويضي عند غياب طفلي  ،بما في ذلك الفصل من المدرسة ؟
نعم .يجب أن يطلب الوالد أو الطالب العمل في أسرع وقت ممكن .تتطلب معظم المدارس فترة  24ساعة للسماح
للمعلم بجمع المواد الرسالها الى المنزل .

كيف يمكنني الحصول على نسخة من سجل حضور الطالب؟
يمكنك طلب نسخة من سجل حضور الطالب في مكتب المدرسة في أي وقت.

ماذا لو تغيب تلميذي بسبب فصله عن المدرسة؟
على الرغم من أن حاالت اإليقاف تعتبر غيابا ً بدون عذر  ،إال أنه ال ينبغي اعتبارها ضمن دوافع التغيب عن المدرسة ألن اإليقاف يمثل
عذرا مشروعًا للخروج من المدرسة .ال تُحتسب حاالت االيقاف ضمن حاالت الغياب المفرط ألن تعريف الغياب المفرط ال يميز بين
ً
األسباب المشروعة وغير المشروعة للتغيب عن المدرسة .
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كيف يمكنني إعفاء طفلي من المدرسة ُمبكرا ً ؟
يوقع ولي األمر  /الوصي الطالب للخروج من المدرسة ويقدم الوثائق التي تدعم الغياب بعذر .أي طالب يغادر دون مذكرة
صالحة  ,فسيعتبر الغياب بدون عذر .

ماذا يحدث عندما يتأخر باص المدرسة ؟
عندما تكون المدرسة مسؤولة عن تأخر الطالب  ،سيتم وضع عالمة عليهم بسبب الغياب أو التأخير (بمجرد التحقق).
يجب على هؤالء الطالب تسجيل الوصول في المكتب الرئيسي للحصول على تصريح لدخول الصف الفصل.

كيف تؤثر فترة انتظار المواصالت على حضور طفلي؟
يتم استخدام هذا عندما يكون هناك غياب بسبب تأخير الجدولة في المواصالت التي تُوفرها المقاطعة  ،سيتم وضع عالمة عليهم للغياب
بعذر.

هل يستطيع الطالب البالغون من العمر  18عا ًما أن يبررواعن غيابهم؟
يمكن للطالب الذين يبلغون من العمر  18عا ًما بشكل قانوني كتابة مالحظات الغياب ألنفسهم.

هل يمكنني أخذ إجازة خالل العام الدراسي؟
يتضمن التقويم المدرسي "اإلجازات" المدرسية أو وقت اإلجازة .كلما أمكن  ،يجب أن تتوافق اإلجازات العائلية مع أيام اإلجازة
المدرسية .اإلجازة ليست سببًا معتمدًا للغياب في والية أوهايو .إذا كان الغياب ألغراض تعليمية ؛ سيحتاج الوالد  /الوصي إلى االتصال
بالمدرسة قبل الغياب للحصول على مهام العمل التي يجب إكمالها عند عودة الطالب إلى المدرسة.

ARABIC- Parent Attendance FAQ

