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 ایس سی پی ایس، خانواده های عزیز

، همه دانش آموزان از تحصیالت خود بهره مند شوند. در حالی که به نظر کند تا با حضور منظم در مدرسه همچنان تالش می ایس سی پی ایس

ش آموز دارد. حضور منظم در ، حضور مثبت در مدرسه تأثیر زیادی در موفقیت تحصیلی داناست می رسد متفاوت از هر زمان دیگری

، حتی در این محیط مجازی، به دانش آموزان کمک می کند تا احساس بهتری نسبت به مدرسه و خود داشته باشند. مهم است که دانش مدرسه

شوند. این به معلمان اجازه می دهد تا حضور را  (Google Meet / Canvas) آموزان روزانه وارد سیستم عامل کالس مجازی و زنده خود

 .دهند به طور دقیق گزارش

، نقش اساسی در حضور در مدرسه دارند. خانواده ها اطمینان حاصل می کنند که دانش آموزان هر روز در آموزش خانواده ها به عنوان شریك

 .با خیال راحت به مدرسه می رسند و درک می کنند که چرا حضور در مدرسه برای موفقیت در مدرسه و زندگی بسیار مهم است

که دانش آموزان دالیل زیادی برای غیبت در مدرسه دارند. برخی از غیبت ها به دلیل مشکالت سالمتی یا شرایط  داندمی  ایس سی پی ایس

یا بیشتر مزمن محسوب می شود. اگر دانش  ٪۱۰بت ها به سرعت جمع می شوند. عدم وجود ا، غیحال دیگر فقط اجتناب ناپذیر هستند. با این

 .طفاً به یاد داشته باشید که با مدرسه تماس بگیرید، لاست آموز شما خارج از مدرسه

می تواند باعث  -صرف نظر از دلیل  -همچنین متوجه می شود که وقتی دانش آموزان بیش از حد از مدرسه غافل می شوند  ایس سی پی ایس

 ، اما این یک غیبتد را در خانه انجام دهدست کار خوعقب افتادگی تحصیلی آنها شود. به یاد داشته باشید که حتی اگر یک دانش آموز ممکن ا

روز در  2، موفقیت دانش آموز کمتر است. حتی فقط از دست دادن درا از بین نمی برد. اگر دانش آموز غیبت مزمن یا ترک تحصیل داشته باش

 :ماه دانش آموز را در معرض خطر قرار می دهد. تحقیقات نشان میدهد

  کمتر می توانند در سطح کالس بخوانند ۳غایب هستند، در پایان کالس  ۱دانش آموزانی که به طور مزمن در مهد کودک و کالس. 

 تا کالس ششم، غیبت مزمن عالمت هشدار زودرس برای دانش آموزان در معرض خطر ترک تحصیل است. 

  کاهش می دهد ٪۲۵، احتمال فارغ التحصیلی را ۹هر هفته غیبت در هر ترم در کالس. 

تعهد است که به هر دانش آموز در حد توان خود آموزش دهد و اطمینان حاصل کند که دانش آموزان عقب نمانند و دلسرد  ایس سی پی ایس

لطفاً اطمینان حاصل کنید که دانش آموزان همه روز و هر روز در مدرسه حضور دارند. در اینجا چند نکته برای کمک به حمایت از نشوند. 

 :حضور منظم در مدرسه آورده شده است

 ساعت خواب و برنامه صبح را ثابت نگه دارید. دانش آموزان با ثبات پیشرفت می کنند! 

  پشتی را ببندید و وسایل را از شب قبل مرتب کنیدلباسها را دراز بکشید و کوله. 

 اطمینان حاصل کنید که دانش آموز شما وارد مدرسه می شود و هر جلسه را هر روز کامل می کند ، مگر اینکه واقعاً بیمار باشد. 

 از برنامه ریزی تعطیالت یا قرارهای مالقات با پزشک در هنگام جلسه مدرسه خودداری کنید. 

 موز شما از مدرسه مضطرب است با معلمان و مشاور خود در ارتباط باشیداگر دانش آ. 

 لطفا به  ۲۰۲۱-۲۰۲۰برای سال تحصیلی  ایس سی پی ایس برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تغییرات در روش حضور و غیاب

 .وب سایت خدمات حضور و غیاب مراجعه کنید

ب سایت یلطفا به و ۲۰۲۱-۲۰۲۰سال تحصیلی برای  ایس سی پی ایس حضور و غیاببرای کسب اطالعات بیشتر در مورد تغییر در روش 

 .مراجعه کنید خدمات حضور و غیاب

 لصانه،مخ

 دفتر خدمات حضور و غیاب

 مدارس دولتی استافورد

  ستافورد مدارس عمویم
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