
Stepping Stones

التغيب عن المدرسة: فهم حقوقك 
يجب أن تكون األسر التي لديها أطفال يعانون من مشكالت صحية ُمزمنة على دراية بسياسات الحضور في المنطقة 
التعليمية. تشترط المناطق التعليمية عادة تقديم عذر طبي بعد عدد ُمحدَّد من مرات التغيب عن المدرسة. إذا لم تقدم 

األسرة عذًرا طبيًا بعد هذا العدد الُمحدَّد من مرات التغيب عن المدرسة، فإن ذلك يعتبر تغيب "دون عذر". 

في بعض األحيان تضيع األعذار المكتوبة أو ال تتسلمها 
المدرسة.  خطوات ُمقترحة ألسر الطالب:

ضع نظاًما لتسجيل مرات تغيب طفلك 	 
عن المدرسة

احتفظ بنسخة من جميع أعذار التغيب 	 
عن المدرسة

اسأل طفلك عما إذا كان قد سلَّم العذر 	 
إلى المدرسة  

إذا تلقيت خطاب تغيب عن المدرسة، فاطلب نسخة من 
سجل حضور الطالب للعام الدراسي وقارنه بسجالتك.  

بعض المناطق التعليمية تضع سياسات بشأن المهلة 
الزمنية لتقديم األعذار، ومع ذلك إذا لم تقدم عذًرا في 

الوقت المناسب، فأرسله إلى المدرسة واطلب قبوله.

دخل قانون بنسلفانيا رقم 138 حيز التنفيذ بدًءا من العام 
الدراسي 2017-2018 لتجنب ردود الفعل القاسية 

أو غير المالئمة من جانب المدارس إزاء التغيب عن 
المدرسة. لقد تم تمرير التشريع لتحسين الحضور 

بالمدارس وتقليل التغيب عن المدرسة "لتحديد ومعالجة 
المشكالت المتعلقة بالحضور في أبكر وقت ممكن. . . 

"واستخدام الممارسات القائمة على األدلة من أجل:
الحفاظ على وحدة األسرة كلما أمكن ذلك من  	

خالل معالجة المشكالت األساسية المتعلقة 
بالتغيب عن المدرسة.

تجنب دخول األطفال في دار الرعاية البديلة، وفقدان السكن، وغير ذلك من التبعات غير المقصودة التي  	
تعرقل وحدة األسرة وتماسكها.

إلغاء أو تقليل مقدار وقت احتجاز الوالد أو الوصي بسبب جرائم متعلقة بالتغيب عن المدرسة. حيث ينبغي  	
اللجوء إلى احتجاز الوالد/الوصي فقط كخيار أخير.
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التغيب عن المدرسة 
والطالب الذين 

يعانون من مشكالت 
صحية ُمزمنة

عادةً ما يواجه الطالب 
الذين يعانون من مشكالت 
صحية ُمزمنة مسألة التغيب 

ر بسبب حالتهم  الُمتكّرِ
الصحية والعمليات الجراحية 

والمواعيد وما إلى ذلك. 

بينما ال يوجد حد للتغيب 
عن المدرسة بعذر طبي، 

فإن التغيب دون عذر محدود. 

ف قانون التغيب عن  يُعّرِ
المدرسة في والية بنسلفانيا 
التغيب عن المدرسة بأنه 
ثالث حاالت تغيب عن 

المدرسة دون عذر، واعتياد 
التغيب عن المدرسة بأنه ست 
حاالت تغيب عن المدرسة 

دون عذر.

PEAL مركز قيادة توعية ودعم اآلباء
تعزيز اإلدماج والحصول على التعليم 

والرعاية الصحية
تمكين األسر

والشباب في والية بنسلفانيا
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اتصل بمركز PEAL للحصول على معلومات إضافية.

)SAIC( مؤتمر تحسين حضور الطالب
قبل إرسال أسرة إلى القاضي بسبب مشكالت تتعلق بالتغيب عن المدرسة، 
يتعين على المدرسة عقد مؤتمر تحسين حضور الطالب )SAIC( لمناقشة 
أسباب تغيب الطالب عن الحضور ووضع خطة مكتوبة لتحسين حضور 
الطالب.  وقد تتضمن الخطة ربط الطالب و/أو أسرته بخدمات إضافية.  

عندما يكون لدى الطالب خطة 504 أو برنامج تعليم فردي )IEP(، يجب 
على مؤتمر تحسين حضور الطالب )SAIC( النظر فيما إذا كانت حاالت 

التغيب عن المدرسة ُمرتبطة بصحة/حالة الطالب. يجب على المدارس بذل 
كل المحاوالت الممكنة لجعل الشخص الذي تربطه عالقة أبوية بالطالب 
حاضًرا في مؤتمر تحسين حضور الطالب )SAIC(، بما في ذلك تغيير 

موعد المؤتمر ليتوافق مع المواعيد المناسبة للوالد)ة(.  من المهم أن تحضر 
مؤتمر تحسين حضور الطالب )SAIC( الخاص بطفلك وأن تحصل على 

نسخة مكتوبة من الخطة التي يتم وضعها.

يمكن توثيق خطة حضور بديلة للطالب الذي تؤثر إعاقته على حضوره إلى 
المدرسة ضمن برنامج تعليم فردي )IEP( أو ضمن خطة 504 من أجل:

السماح للوالد)ة( بكتابة عذر عوًضا عن االضطرار إلى الحصول  	
على عذر طبي، 

عذر تأخر الحضور إلى المدرسة و/أو  	
تجنب العواقب التأديبية والتبعات المترتبة على التغيب عن المدرسة.  	

بعد وضع الخطة موضع التنفيذ، قد تكون هناك حاجة إلى الحصول على 
وثائق طبية بشكل دوري للتحقق من أن حالة الطالب ال تزال تستدعي منح 

خطة الحضور البديلة.

تذكر أنه عندما يتغيب طفلك عن المدرسة فإنه يفقد جزًءا قيًِّما من التعليم. 
وعندما يتغيب طفل عن المدرسة بسبب المرض، فقد يتخلف عن ركب 

زمالئه في الدراسة وذلك يمكن أن يتسبب في وضعه في حالة من الضغط 
والتوتر. حسب الظروف الصحية لطفلك، احرص بالتعاون مع المعلم على 

الحفاظ على حالة التوازن المعقول من خالل تعديل التوقعات و/أو إتاحة 
إمكانية تمديد الوقت و/أو تقليل الواجبات المدرسية لتقتصر على األساسيات.

وأهم شيء هو إبقاء خطوط االتصال مفتوحة مع المنطقة التعليمية ومعالجة 
المشكالت لكي يتمكن طفلك من الحضور إلى المدرسة قدر اإلمكان. 

يُعد مركز معلومات صحة العائالت في والية بنسلفانيا برنامًجا تابعًا لمركز قيادة توعية ودعم اآلباء )PEAL( الممول من قبل مكتب صحة األم والطفل التابع إلدارة خدمات الموارد 
.H84MC26214 الصحية بموجب المنحة

يجب دعوة جميع األفراد التالي ذكرهم إلى مؤتمر تحسين 
حضور الطالب:

الطفل. 1
الشخص الذي تربطه عالقة أبوية بالطفل. 2
األفراد اآلخرون الذين يحددهم الشخص . 3

الذي تربطه عالقة أبوية بالطفل والذين قد 
يكونون مصادًرا

موظفو المدرسة المعنيين. 4
ُمقدمو الخدمات الُموصى بحضورهم. 5

المصادر
تعميم التعليم األساسي )BEC( - الحضور اإللزامي في المدرسة، 

والغياب غير القانوني، ومؤتمرات تحسين الحضور المدرسي: 
  https://bit.ly/2BTIDxA

صحيفة وقائع مركز قانون التعليم - التغيب عن المدرسة والحضور 
 إلى المدرسة في والية بنسلفانيا: 
3hdwPq7/https://bit.ly

نموذج خطة تحسين الحضور المدرسي: 
2zkAqS2/https://bit.ly

https://bit.ly/2zkAqS2
https://bit.ly/2zkAqS2

