
  Meadow Heights Primary School 
A safe and happy school where children enjoy learning 

Our School Values: Equality, Respect & Excellence 

 وثیقة حضورالطالب ألولیاء األمور
 لماذا ھو مھم

یعد الذھاب إلى المدرسة كل یوم ھو الجزء األكثر أھمیة في تعلیم 
.یتعلم الطالب أشیاء جدیدة في المدرسة كل یوم ,طفلك  

نرید من طالبنا الحصول على تعلیم رائع ، وتبدأ وحدات بناء التعلیم 
.الرائع مع الطالب القادمین إلى المدرسة كل یوم  

كل یوم یفقده الطالب  -المدرسة ال یوجد عدد آمن من أیام التغیب عن 
 یؤثر على نتائجھم التعلیمیة.

 المدرسة تدعم
تضم المدرسة فریقًا للتعلم والرفاھیة للطالب ، ومسؤوًال عن ارتباط 

الحضور ومساعدین متعددي الثقافات یمكنھم دعمك أنت وطفلك 
 .لضمان حضورھما المدرسة في الوقت المحدد كل یوم

س االبتدائیة بالتعاون مع أولیاء األمور ستعمل مدرسة میدو ھایت
والطالب وغیرھم من المھنیین ، حسب االقتضاء ، لتطویر 

.استراتیجیات لتحسین الحضور   
 ابالغ المدرسھ عن الغیاب 

الحضور الى المدرسة إلزامي بموجب قانون التدریب واإلصالح 
. وتقع على عاتق الوالدین / مقدمي الرعایة 2006التربوي لعام 

.مسؤولیة ضمان ذھاب أطفالھم بانتظام إلى المدرسة  
یجب على الوالدین االتصال بالمدرسة لتقدیم تفسیر حول یوم 

 غیاب الطالب اما عن طریق الھاتف أو موقع المدرسة او تطبیق
.Flexibuzz 

إذا أخفقت في االتصال بالمدرسة ، فستتصل بك المدرسة لطلب 
.سبب غیابك   

اتصال معك أو مع جھات االتصال الخاصة إذا لم یتم إجراء أي 
بك في حاالت الطوارئ ، فسیتم تسجیل غیابك كغیاب غیر مبرر 

ویتم اإلشارة إلیھ أیًضا في ملف طفلك. یمكنك االتصال بمعلم 
.الفصل في أي وقت مع تقدیم تفسیر شفھي أو كتابي لغیاب طفلك  

 أسباب مقبولة للغیاب
:األسباب الرئیسیة للغیاب ھي  

 مرض
نحن نفھم أنھ في بعض األحیان قد یصاب طفلك بتوعك. من المھم أن 

كون فیھا مریض حقا ، وأن وضع یغائب باألیام التي  التلمیذ كونی
نمط نوم جید ، وتناول الطعام بشكل جید وممارسة الریاضة بانتظام 

.یمكن أن یحدث فرقًا كبیًرا  
 االجازات العائلیة

للعطالت خالل العطل المدرسیة ولیس خالل ن المھم أن یتم التخطیط م
الفصل. من المستحسن إشراك المدرسة في مرحلة التخطیط ألي 

عطلة. یجب الموافقة على أي عطالت خالل وقت المدرسة من قبل 
المدیر مقدًما. سیتم توفیر نموذج طلب من قبل مدرس الفصل أو في 

.مكتب اإلدارة  
 ما ھو الغیاب الغیر المبرر أو غیر الموافق علیھ ؟

قد یوافق المدیر أو ال یوافق على أي غیاب على أساس كل حالة 
.على حدة  

سیتم تسجیل غیاب على أنھ "غیر مبرر" إذا لم یتم تقدیم أي تفسیر 
.حول الغیاب إلى المدرسة . 

انھ سبب غیر مقبول السماح للبقاء في المنزل من المدرسة  ، وتشمل: 
لتفسیر ورعایة الطفل ، واالحتفاظ لرفقة إكمال واجبات البالغین مثل ا

.الكبار, زیارة األصدقاء واألقارب ، رحالت التسوق وأعیاد المیالد  
تذكر ، كل یوم مھم. إذا كان یجب أن یغیب طفلك عن المدرسة ، 

.تحدث إلى معلم الفصل في أقرب وقت ممكن   
 دائرة المبادئ التوجیھیة 

:المتعلقة بالحضور ، یرجى زیارةلمزید من المعلومات والموارد   
www.education.vic.gov.au/school/parents/behaviour/ 
Pages/studentattendance.aspx 
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