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 ایس یس پی ایس، خانواده های عزیز 

، همه دانش آموزان از تحصیالت خود بهره مند شوند. در حایل که به نظر یم رسد کند تا با حضور منظم در مدرسه  همچنان تالش یم ایس یس پی ایس

حیط ، حتی در این ممدرسهش آموز دارد. حضور منظم در ، حضور مثبت در مدرسه تأثیر زیادی در موفقیت تحصییل داناست متفاوت از هر زمان دیگری

ی نسبت به مدرسه و خود داشته باشند. مهم است که دانش آموزان روزانه وارد سیستم عام کالس   لمجازی، به دانش آموزان کمک یم کند تا احساس بهیی

 .دهند شوند. این به معلمان اجازه یم دهد تا حضور را به طور دقیق گزارش (Google Meet / Canvas) مجازی و زنده خود

 الیکنند که دانش آموزان هر روز با خ  حاصل یم نانیدر حضور در مدرسه دارند. خانواده ها اطم ، نقش اسایسدر آموزش كیها به عنوان ش   خانواده

  تیموفق یکنند که چرا حضور در مدرسه برا  رسند و درک یم راحت به مدرسه یم
 

 .مهم است ار یبس در مدرسه و زندگ

SCPS  ا ا ی مشکالت سالمتی  لیها به دل بتیاز غ در مدرسه دارند. برخ   بتیغ یبرا یادیز  لیکه دانش آموزان دل   داند یم  ر یتناب ناپذفقط اج گر ید طیش 

، است هشود. اگر دانش آموز شما خارج از مدرس مزمن محسوب یم شیی یب ا ی ٪۱۰شوند. عدم وجود  ها به شعت جمع یم بتای، غحال نیهستند. با ا

 به 
ً
 .دییر که با مدرسه تماس بگ  د یداشته باش اد یلطفا

SCPS  یم - لیرصف نظر از دل -شوند  از حد از مدرسه غافل یم شیدانش آموزان ب شود که وقتی  متوجه یم یر  همچن  
 

 یلیتحص تواند باعث عقب افتادگ

انش آموز برد. اگر د نیم یر  را از ب بتیغ کی نی، اما ادر خانه انجام دهد ست کار خود را دانش آموز ممکن ا کیاگر  که حتی   د یداشته باش اد یآنها شود. به 

 روز در ماه دانش آموز را در معرض خطر قرار یم 2فقط از دست دادن  دانش آموز کمیی است. حتی  تی، موفقد داشته باش لیترک تحص ا یمزمن  بتیغ

 :دهدینشان م قاتیدهد. تحق

   توانند در سطح کالس بخوانند کمیی یم  ۳کالس   انیهستند، در پا بیغا ۱که به طور مزمن در مهد کودک و کالس   دانش آموزاپ. 

 است لیدانش آموزان در معرض خطر ترک تحص یمزمن عالمت هشدار زودرس برا بتیتا کالس ششم، غ. 

 دهد کاهش یم  ٪۲۵را  یلی، احتمال فارغ التحص۹در هر ترم در کالس  بتیهر هفته غ. 

SCPS اطم حاصل کند که دانش آموزان عقب نمانند  نانیتعهد است که به هر دانش آموز در حد توان خود آموزش دهد و اطم 
ً
 نانیو دلرسد نشوند. لطفا

ده ش ردهاز حضور منظم در مدرسه آو  تیکمک به حما  یچند نکته برا نجا یکه دانش آموزان همه روز و هر روز در مدرسه حضور دارند. در ا  د یحاصل کن

 :است

  فتی. دانش آموزان با ثبات پد یساعت خواب و برنامه صبح را ثابت نگه دار  !کنند  یم رس 

  دیرا از شب قبل مرتب کن لیو وسا د یرا ببند و کوله پشتی  د یدراز بکشلباسها را. 

 ب نکهیکند ، مگر ا  شود و هر جلسه را هر روز کامل یم که دانش آموز شما وارد مدرسه یم  د یحاصل کن نانیاطم 
ً
 .باشد مار یواقعا

  دیکن  یمالقات با پزشک در هنگام جلسه مدرسه خوددار  یقرارها ا ی التیتعط یز یاز برنامه ر. 

 دیاگر دانش آموز شما از مدرسه مضطرب است با معلمان و مشاور خود در ارتباط باش. 

 ابیدر روش حضور و غ اتییر در مورد تغ شیی یکسب اطالعات ب  یبرا SCPS خدمات  تیلطفا به وب سا ۲۰۲۱-۲۰۲۰ یلیسال تحص یبرا

 .دیمراجعه کن ابیحضور و غ

 ابیخدمات حضور و غ تیلطفا به وب سا ۲۰۲۱-۲۰۲۰ یلیسال تحص یبرا  SCPSابیدر روش حضور و غ ییر در مورد تغ شیی یکسب اطالعات ب  یبرا

 .دیمراجعه کن

 لصانه،خم

 ابیخدمات حضور و غ دفیی 

 استافورد دولتی  مدارس

  ستافورد مدارس عمویم
 دفتر خدمات حضور و غیاب
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