حضور المدرسي للطالب
معلوما ت لولي األمر





في حال غياب طفلك في الفترة الصباحية أو نصف يوم أي ليس كامل اليوم فسيحصل الطفلك على نسبة دوام دراسي ال تتجاوز %٠٩
وسيتم تصنيف الطفل على أنه طفل غاءب بإستمرار .
أي طفل تقل نسبة حضوره عن  %٠٩سيتم مراقبته عن كثب وقد يتم إستدعاء ولي األمر من قبل موظف الحضور وهو عضو مختص
بالحضور في المدرسة والمختصة الدعم األسرة وممرضة المدرسة حتى يتم تحسين من نسبة حضور الطفل .
الغياب الغير مصرح به :
ال يسمح األباء إلبقاء أطفالهم خارج المدرسة ألي من األمور التالية :
األعياد الميالد لألسرة واإلجازات وزيارة األقارب واألحداث الرياضية والتسوق ....إلخ .
وفي حال الغياب الغير مصرح به سيتم تقيمه بأحرف ( و  ،ج  ،ز ) ويجب الحصول على عدد من الغياب الغير مبرر قبل أن تتم تغريم ولي
األمر  ،وقبل الغرامة المالية يتم بتنبيه ولي األمر بأن نسبة حضور الطفل قد تؤدي الغرامة مالية .
قد تصل الغرامة المالية إلى  ٠٩جنية إسترليني وترتفع إلى  ٠٢٩جنية إسترليني في حال عدم الدفع خالل مدة ال تتجاوز  ٢٠يوما .
اليوم الدراسي يسجل على قسمين .......دوام صباحي ودوام مساء.....غياب يوم كامل يحسب أنه غيابين غير مبررين .

على ما يدل عليه هذا التقييم
دوام ممتاز أو جيد جدا
يجب العمل على تحيسن نسبة دوام الطفل
الدوام متدني جدا وسيتم إخطار أو إعالم ولي األمر

نسبة حضور الطفل
98% - 100%
97.9% - 95%
أقل من
95%

نوع التقييم
أخضر
برتقالي
أحمر

دوام ممتاز ينتج عنه لدى الطفل ثقة وسعادة وطفل يستطيع تحقيق أفضل الدرجات

الغياب المسموح به :
في حال كان طفلك مريضا أو لديه سبب مشروع يمنعه م ن حضور المدرسة ونحن سوف نقوم بتبرير غياب ذلك اليوم طالما قام ولي األمر بإخبار
المدرسة بذلك وأن يستطيع أن يثبت سبب الغياب باألدلة في حال طلب من ولي األمر ذلك وذلك باإلتصال بهاتف المدرسة على الرقم
 ٩٠٠٠٢٢٠٢٩٠٠صباحا قبل الساعة  ٠والنصف بالتالي يكون ذلك الغياب مبرر

ماهو الغياب المسموح به
إذا كان طفلك مريضا ستضع عالمة ( ز ) وفي حال تكرر للمرض حينها سيتم طلب دليل وإثبات لذلك .
األدلة واإلثبات الطبي هو كبطاقة موعد طبي أو رسالة من المستشفى أو ورقة من طبيب الطفل .
يجب عرض اإلثبات الطبي لدى المدرسة حينما أمكن لوضعها في ملف الطفل .

