
 

 

 

:SCPS أعزائي عائالت مدارس مقاطعة ستافورد العامة 

 تواصل مدارس SCPS جهودها لضمان استفادة جمیع الطالب بشكل كامل من تعلیمهم من خالل الذهاب إلى المدرسة بانتظام. في حین أن هذا یبدو مختلًفا عن أي
 وقت مضى ، فإن الحضور اإلیجابي في المدرسة له تأثیر كبیر على النجاح األكادیمي للطالب. یساعد الحضور إلى المدرسة بانتظام ، حتى في هذه البیئة

 االفتراضیة ، الطالب على الشعور بتحسن تجاه المدرسة وأنفسهم. من المهم أن یقوم الطالب بتسجیل الدخول إلى النظام األساسي االفتراضي للفصول الدراسیة
 الحیة یومًیا (Google Meet / Canvas). هذا یسمح للمعلمین باإلبالغ عن الحضور بدقة.

 كشركاء في التعلیم ، تلعب العائالت دوًرا رئیسًیا في الحضور إلى المدرسة. دور األسر ضروري للتأكد من وصول الطالب إلى المدرسة بأمان كل یوم وفهم سبب
  أهمیة الحضور في المدرسة للنجاح في المدرسة وفي الحیاة.

 تدرك ادارة مدارس مقاطعة ستافورد  أن هناك العدید من األسباب التي تجعل الطالب یتغیبون عن المدرسة. بعض حاالت الغیاب ال مفر منها بسبب مشاكل صحیة
 أو ظروف أخرى. ومع ذلك ، فإن الغیاب یتزاید بسرعة. یعتبر الغیاب بنسبة ١٠ ٪ أو أكثر مزمًنا. إذا كان الطالب خارج المدرسة ، فیرجى تذكر االتصال

  بالمدرسة.

 تدرك ادارة مدارس مقاطعة ستافورد  أیًضا أنه عندما یغیب الطالب كثیًرا عن المدرسة - بغض النظر عن السبب - یمكن أن یتسبب ذلك في تخلفهم أكادیمًیا. تذكر
 أنه على الرغم من أن الطالب قد یكمل العمل المنزلي ، إال أن هذا ال یلغي الغیاب. یقل احتمال نجاح الطالب إذا كان الطالب یعاني من التغیب المزمن أو التغیب عن

 المدرسة. حتى مجرد فقدان یومین في الشهر یجعل الطالب في خطر. أظهر بحث:

 الطالب الذین یتغیبون بشكل مزمن عن ریاض األطفال والصف األول تقل احتمالیة قراءتهم على مستوى الصف بنهایة الصف الثالث●
 بحلول الصف السادس ، الغیاب المزمن هو عالمة تحذیر مبكر مثبتة للطالب المعرضین لخطر التسرب من المدرسة.●
 كل أسبوع من الغیاب لكل فصل دراسي في الصف التاسع یقلل من احتمالیة التخرج بنسبة ٢٥٪.●

 تلتزم مدارس SCPS بتعلیم كل طالب بأفضل ما في وسعنا ، وضمان عدم تخلف الطالب عن الركب و إحباطهم. یرجى التأكد من حضور الطالب إلى المدرسة
 طوال الیوم ، كل یوم. فیما یلي بعض النصائح للمساعدة في دعم الحضور المنتظم للمدرسة:

 حافظ على وقت نوم ثابت وروتین الصباح. الطالب یزدهرون بالثبات على النظام!●
 ضع المالبس وجهز حقیبة المدرسة / نظم كل ما یحتاجه من اللیلة السابقة.●
 تأكد من أن الطالب یسجل الدخول إلى المدرسة ویكمل كل جلسة ، كل یوم ، ما لم یكن مریًضا حًقا.●
 تجنب تحدید مواعید اإلجازات أو مواعید الطبیب عندما تكون المدرسة في جلسة.●
 تواصل مع معلمیك ومستشارك للحصول على المشورة إذا كان الطالب یشعر بالقلق بشأن المدرسة.●
 لمزید من المعلومات حول التغییرات في ممارسة الحضور في مدارس SCPS للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، یرجى االطالع على موقع الویب●

 الخاص بمكتب خدمات الحضور.

 لمزید من المعلومات حول التغییرات في ممارسة الحضور في مدارس SCPS للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ،  یرجى االطالع على موقع الویب الخاص بمكتب
 خدمات الحضور .

 مع خالص التقدیر ،

 مكتب خدمات الحضور
 المدارس العامة في مقاطعة ستافورد
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