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ام بالمواعيد ز  سياسات وإجراءات الحضور وااللب 
 
 

ا لما اعتمدته لجنة مدرسة بوسطن. وهو 
ً
ام بالمواعيد، وفق ز يعكس هذا التعميم سياسات اللجان المدرسية وإجراءاتها بشأن الحضور وااللب 

 توجيهية مفصلة بشأن:  يحتوي عىل مبادئ

 
 سياسة الحضور ●
ام بالمواعيد ● ز  سياسة االلب 
 إخطار الوالدين/مقدمي الرعاية ●
 مخاوف السالمة المتعلقة بالحضور ●
 تسجيل والحفاظ عىل حضور الطالب ●
 تسجيل ومتابعة تقارير عدم الحضور ●
 تأخر الطالب ●
 إخطار أولياء األمور / مقدمي الرعاية بغياب الطالب ●
 ن / مقدمي الرعاية بوجود طفل مفقودإخطار الوالدي ●
 تسجيل أوراق الغياب والموافقة عليها ●
لية ● ز  الموافقة عىل الدروس الخصوصية المبز
 بروتوكالت التشي    ح ●
ز عىل الحضور ● في   إجراءات اإلحالة إىل المشر

 
 

 الخلفية والمبادئ العامة

 
ي الوقت المحدد، هو 

ز
ز والحفاظ عىل الحضور المستمر للطالب ف أولوية أساسية لمدارس بوسطن العامة. ال يمكن للطالب االستفادة تحسي 

ي المدرسة عىل أساس ثابت. من المتوقع أن تضع جميع مدارس بوسطن 
ز
الكاملة من الفرص األكاديمية وخارج المنهج الدراسي ما لم يتواجدوا ف

اتيجيات شاملة للوقاية والتد . العامة ومجالس مواقع المدارس التابعة لها اسب  ز حضور الطالب كل عام دراسي  خل لتحسي 

 
ي 
ز
ي مدارس بوسطن العامة ف

ز
ي مايو 1999-1998وافقت لجنة المدارس عىل سياسة حضور الطالب ف

ز
ي يونيه  2006. وقد تم تنقيحها ف

ز
وف

، مع مرونة إضافية للمدارس 2007 ي
مان لتعزيز وض مع حظر استخدام أوقات التوقف عىل نطاق المنظومة لرفض دخول الطالب إىل المبانز

ي 
ز
ي الوقت المحدد. تم مراجعتها مرة أخرى ف

ز
ي  2018استمرار الحضور المرتفع ف

ز
لتشمل األعياد الثقافية والدينية كفئة غياب معفاة مؤهلة. ف

ز وإصدار درجات "ال اعتماد" عىل أساس الحضور، وكذلك رفع أهم2021عام  ة ي، تم تعديلها لوقف سياسات تحويل المتأخرين إىل غائبي 
ز عىل التغيب المستمر، حيث تعتبر جميع الغيابات والوقت التعليمي الضائع له تأثب  ضار عىل نتائج الطالب.  كب 

 الب 

 
ي  
ز
ي والثانوي الفيدراىلي لعام 2015ديسمبر  10ف

يًعا، وإعادة تفويض قانون التعليم االبتدان  ، تم توقيع قانون نجاح كل طالب  ليصبح تشر
: . يتضمن القانون أ1965 ي ذلك ما يىلي

ز
ي والثانوي، بما ف

ز النتائج لجميع الطالب الذين يتلقون التعليم االبتدان   حكاًما لضمان تحسي 

ي  ●
ز
، ويجب عىل المدارس تعليم جميع الطالب هذه المعايب  للمساعدة ف يجب عىل الواليات وضع معايب  عالية للمحتوى األكاديمي

 إعدادهم للكلية والمهن. 
مقاطعات والمدارس مشاركة المعلومات مع العائالت والطالب والمجتمعات فيما يتعلق بالتقييمات يجب عىل الواليات وال ●

ي تقيس تقدم الطالب نحو هذه المعايب  العالية. 
 السنوية عىل مستوى الوالية الت 
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قل أداء، ويجب عىل الواليات والمقاطعات إنشاء نظم للدعم والمساءلة لجميع المدارس، وتقديم دعم خاص للمدارس األ ●
 والمدارس ذات المجموعات الفرعية المنخفضة األداء، والمدارس ذات معدالت التخرج المنخفضة. 

 
ز النتائج لجميع الطالب. تشب  خطة والية   لتحسي 

ً
بموجب قانون نجاح کل طالب، يجب عىل كل والية وضع خطة موحدة توثق نهًجا شامال

ي سبتمبر ماساتشوستس الموحدة بموجب قانون نجاح کل طا
ز
، إىل أن الوالية أدرجت التغيب المستمر  2017لب، الذي تمت الموافقة عليه ف

ي سيتم اعتمادها من قبل جميع المدارس والمناطق التعليمية. من خالل هذه السياسة، 
ات المساءلة )التدابب  األساسية( الت  كواحد من مؤشر

. تم تحديث سياسة حضور مدارس بوسطن العامة يتم إعطاء كل مدرسة هدف مستهدف للحد من التغيب المزمن  ي كل عام دراسي
ز
ف

ي    ع الشؤون األكاديمية ي هذه الوثيقة )تشر
ز
ي التدابب  األساسية من حيث صلتها بالحضور والتغيب المزمن. 18-الموضحة ف

ز
ات ف  ( لتعكس التغيب 

 
 التغيب المزمن

 
ز بشكل   ي النهج العادل للحضور، حيث أن الطالب الغائبي 

ز
تدرك األبحاث الحديثة أن معالجة التغيب المزمن هي واحدة من أهم األولويات ف

 . ز ز الطالب الملوني  يب بنسبة يتم تعريف التغيب المزمن عىل أنه التغ مزمن أقل عرضة للنجاح أكاديمًيا ويتم تمثيلهم بشكل غب  متناسب بي 
ي  10
ز
ة معينةف ي أي فب 

ز
ز جميع حاالت الغياب من حيث صلتها بالتغيب المزمن، بغض النظر عما المئة أو أكبر من العام الدراسي ف . يتم تضمي 

ي الشهر،  18لمدة عام دراسي كامل، سيتم اعتبار الطالب الذي يغيب لمدة  إذا كان الغياب معذًرا أو غب  معذر. 
ز
ز ف ، أو حواىلي يومي  يوم دراسي

ون إىل المدرسة بانتظام، تفوتهم مهارات التعلم األساسية وفرصة بناء عادة الحضور المستمرة من  بشكل مزمن. غائًبا  الطالب الذين ال يحضز
 شأنها أن تدفعهم لدخول الكلية والوظيفة والحياة. 

 
التغيب المزمن يزيد بشكل كبب  من احتمال أن الطالب سوف يحيد عن المسار األكاديمي والنضال لمواكبة أقرانهم. يمكن أن يؤثر التغيب  

ا عىل
ً
ا رائد ً اعة بحلول نهاية الصف الثالث، وبحلول الصف السادس، يصبح مؤشر ي الصفوف المبكرة عىل ما إذا كان الطالب يقرأ ببر

ز
ما  المزمن ف

ي المدرسة الثانوية. إذ
ز
سب ف  ا كان الطالب سب 

 
ي ذلك معلومات عن حضور الطالب  

ز
ي الوقت المحدد، بما ف

ز
ام بسياسة الحضور هو الحاجة إىل الحفاظ عىل سجالت دقيقة ومناسبة وف ز االلب 

ز االحتفاظ بسجالت دقيقة، والحفاظ عىل الوث ا لذلك، يجب عىل جميع الموظفي 
ً
باء/مقدمي ائق، والتواصل مع ال وتوثيق أسباب الغياب. وفق

م مدارس بوسطن العامة  ز ي الوقت المناسب وبطريقة فعالة لضمان ممارسات الحضور المدرسي السليمة. باإلضافة إىل ذلك، تلب 
ز
الرعاية ف

ي تدعم الطالب وا
اتيجيات الوقاية والتدخل عىل مستوى المدارس والمقاطعات الت  كل أفضل ألش بشبمعالجة التغيب المزمن من خالل اسب 

ي تقلل من التغيب 
اتيجيات الوقاية والتدخل الت  ي الوقت المحدد. ستعطي كل مدرسة األولوية السب 

ز
للحفاظ عىل نسبة عالية من الحضور ف

 المزمن للطالب. 

 
 تنطبق المبادئ العامة التالية:  

 
المدارس عىل جميع المستويات بذل جهد المدارس ملزمة بموجب القانون باالحتفاظ بسجل دقيق لحضور الطالب.  يطلب من  ●

ي كل مرةمتضافر لالتصال بالوالد أو مقدم الرعاية 
ز
 يتغيب فيها الطالب.  ف

ام بالمواعيد.  ● ز ي مدارسهم، واالمتثال لسياسات وإجراءات الحضور وااللب 
ز
 يتحمل قادة المدارس المسؤولية النهائية عن الحضور ف

ي  ●
ز
ي مواقف الوالدين وسيتم التماس دعم الوكاالت الخارجية ف

ز
ي ال تحقق فيها االجتماعات المدرسية استمرارية إيجابية ف

الحاالت الت 
 و / أو أنماط حضور الطالب. 

 
ي مدارس بوسطن العامة

ز
 سياسة الحضور ف

 
ي نشاط ذي صل الحضور: 

ز
ي المدرسة، أو ف

ز
ي والثانوي ، يجب أن يكون الطالب ف

ي قسم التعليم االبتدان 
ز
ا لسياسة الحضور ف

ً
بالمدرسة، أو  ةوفق

ي المدر 
ز
ين جسدًيا ف ة سيتلق  تعليًما أكاديمًيا لمدة نصف اليوم الدراسي عىل األقل ليتم تسجيله عىل أنه موجود. الطالب الذين ليسوا حاضز
و  . تشمل أمثلة نولكن الذين يتلقون تعليًما أكاديمًيا من المنطقة لمدة نصف اليوم الدراسي عىل األقل يجب أن يتم تسجيلهم عىل أنهم حاضز

ي 
ز
نت أو التعلم عن بعد الذي توفره المنطقة. تحت هذا التوجيه، تعد المشاركة ف  التعليم األكاديمي الدروس الخصوصية أو التعلم عبر اإلنب 
ي مدارس بوسطن العامة حيث يمكن تحديد الطالب "كحاضز بشكل 

ز
لية وداخل المستشقز واحدة من الحاالت الوحيدة ف ز التعليمات المبز

ي والثانوي هنا يمكن العثور عىل إرشادات إضافية لإلبالغ عن ”بناء. 
 . الحضور من إدارة التعليم االبتدان 

 
ة الزمنية:   ." تحقق مع مدير المدرسة لتحديد  الفب  يجب عىل الطالب الذهاب إىل المدرسة لمدة نصف يوم عىل األقل ليتم تحديده ك  "حاضز

ة:  ي معظم المدارس، تكون تلك الفب 
ز
عد نصف يوم. ف

ُ
ي ت
ة الت   الفب 

ي المدرسة االبتدائية 3 ●
ز
 ساعات ف

ي المدرسة المتوسطة 5ساعات و  3 ●
ز
 دقائق ف

https://www.doe.mass.edu/infoservices/data/sims/attendance.html
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ي المدرسة الثانويةدقائق  10ساعات و  3 ●
ز
 ف

 
داد االعتماد )لم يتم إيقاف سياسة  ي جميع أنحاء المنطقة، تم إيقاف  (: عدم االعتماداسب 

ز
من أجل تسهيل الدرجات القائمة عىل الكفاءة ف

ي فصل دراسي تحديدي )أربعة غيابات بدون سياسة عدم االعتماد 
ز
ذر ف

ُ
  فيما يتعلق بالطالب الذين تغيبوا ثالثة مرات بدون ع

ُ
ي المدارس ع

ز
ذر ف

ز درجات "عدم االعتماد" للطالب. تم تقديم اإلرشادات  ذات ثالثة فصول دراسية تحديدية(. ونتيجة لذلك، يجب عىل المدارس عدم تعيي 
داد االعتماد للطالب:   التالية فيما يتعلق باسب 

ي قد تتأثر بالحضور بسبب  ●
، ولكن ال يجب أن تكون درجات النجاح قائمة عىل الكفاءة، والت  المهام المفقودة أو العمل المدرسي

ي ربطها حضًيا بالحضور أو المشاركة. 
 ينبغز

ز لخطر الرسوب.  ● ي وقت مبكر، وبصورة دائمة للطالب المعرضي 
ز
وري أن تتواصل المدارس ف  من الضز

داد التعلم بشكل عادل.  ● ز اسب   كبديل، قد تضع المدارس عالمة عىل الطالب بدرجة "غب  كاملة" لتمكي 

داد أي خسارة تعلم بشكل عادل أو  ● ي جميع الحاالت، يجب إعطاء الطالب الذي ال يحقق درجة النجاح الفرصة والمسؤولية السب 
ز
ف

ة تحديدية لكسب درجة النجاح.   تعويض العمل المفقود خالل فب 

 
ي أنها لن تعتبر من ح الغياب المعذر / غب  المعذر: 

يث صلتها بإحالة إىل محكمة التغيب عن قد يتم إعفاء بعض حاالت الغياب، مما يعتز
ف عىل الحضور بموجب قانون ماساتشوستس العام )قانون ماساتشوستس العام المادة  (. ومع ذلك، من المهم 119المدرسة من قبل مشر
ز ج أن نفهم أن كل الوقت التعليمي الضائع لديه القدرة عىل التأثب  سلًبا عىل نتائج الطالب. باإلضافة إىل ذلك، يتم ميع حاالت الغياب تضمي 

من حيث صلتها بالتغيب المزمن، بغض النظر عما إذا كان الغياب معذًرا أو غب  معذر. لكي يتم إعفاء الطالب المتغيب، يجب عىل الطالب 
 إحضار مالحظة عن كل يوم غياب. 

يجب أن تتضمن المالحظة تاري    خ الغياب, سبب الغياب, رقم هاتف حيث يمكن الوصول إىل أحد الوالدين أو مقدم الرعاية,   ●
 وتوقيع الوالد أو مقدم الرعاية

ي موعد ال يتجاوز  ●
ز
 أيام المدرسة بعد الغياب.  سبعةيجب أن يتم تقديم المالحظة عند العودة إىل المدرسة ف

:  قد تشمل حاالت الغياب  ●  المعذر ما يىلي

مرض أو إصابة تمنع الطالب من الذهاب إىل المدرسة. إذا كان المرض أو دخول المستشقز يؤدي إىل غياب لمدة ثالثة  ○
، فيجب إرفاق مذكرة من مقدم الرعاية الصحية توثق المشكلة الصحية أو دخول المستشقز بمذكرة  أيام متتالية أو أكبر

تها الوالدين/مقدم الرعاية. ال يتوق ع من الباء/مقدمي الرعاية الحصول عىل مالحظة من مقدم الرعاية الصحية لعلة فب 
ي 
ز
ط الحصول عىل مذكرة من مقدم الرعاية الصحية لن يحل محل قرارات أو توجيهات محددة ف أقل من ثالثة أيام. إن شر

ات تطرأ عىل هذه السياسة بناًء  مجال الصحة العامة. ممرضة المدرسة يمكن استشارتها بخصوص أي أسئلة أو تغيب 
 عىل ظروف محددة. 

ها من األزمات   ○ ة )الوالد / مقدم الرعاية، األخوة، الجد، العمة، العم، ابن العم( أو غب  ي األشة المباشر
ز
حاالت الوفاة ف

 الشخصية أو العائلية الهامة

ي حالة التعليق، ستوفر المدرسة فرصة  ○
ز
. ف ز للطالب للحفاظ عىل المكانة التعليق: يجب تحديد الطالب كمعلقي 

ي قد تمكن الطالب من استخدام الوقت 
ها من الخدمات الت  ي المدرسة من خالل توفب  قائمة المهام وغب 

ز
األكاديمية ف

 خارج المدرسة بصورة منتجة. 

○   . ز ز ويتم تحديدهم كمعلقي  ز لخالفة بوسطن من قبل مدرسة التعيي  ز المهام الطالب المعيني   يتم تعيي 

ط المثول أمام المحكمة. المثول أم  ○  ام المحكمة: يجب عىل الطالب تقديم أدلة عىل شر

: يجب عىل الوالد / مقدم الرعاية تقديم األدلة )مثل مالحظة من   ○ االختبارات الطبية أو النفسية خالل اليوم الدراسي
( عىل أنه ال يمكن جدولة االختبارات بعد المدرسة.   المركز الصحي

ي بعض الحاالت للطالب ذوي اإلعاقة. الزيارات لمدارس التعل ○
ز
 يم الخاص ف

ي  ○
ز
ي ال تتحكم فيها المدرسة أو الوالد/مقدم الرعاية أو الطالب ف

حاالت أخرى: من وقت لخر، قد تتسبب المواقف الت 
حدوث غياب )عىل سبيل المثال، النقل الذي ال يعمل أثناء الطقس العاصف(. حاالت الغياب هذه ُمعذرة. قد يحدد 

هم بغياب ُمعذر. قائد ا ز  لمدرسة أن الطالب المتأثرين يجب أن يتم تميب 

 الحاالت االستثنائية أخرى، مثل حالة الطوارئ العائلية، كما وافق عليها مجلس موقع المدرسة.   ○

ي تكون في ○
ي األيام الت 

ز
ا هاألعياد الثقافية واأليام المقدسة الدينية: الستيعاب االحتفاالت الثقافية والدينية للطالب ف

ي الدورة، سيتم وضع عالمة عىل الغياب، مع رمز السبب "عطلة دينية" عند تقديم مذكرة صالحة موقعة من 
ز
المدارس ف

ف بطريقة الحض والتجميع والتصنيف . يرجر االطالع عىل تعميم المشر لمزيد من التوجيه, أو  6-أحد الوالدين أو الوصي
ز المسؤول عن الحضور.  ف المعي ّ ، عيد األضح، عيد االتصال بالمشر العطالت التالية مؤهلة لإلعفاء ليوم واحد: ديواىلي

الفطر، الجمعة العظيمة، كوانزا، السنة القمرية الجديدة، نوروز، ويوم الغفران. يتم االحتفال باألعياد التالية عىل مدى 
: عيد الفصح, رأس السنة, عيد نزول التوراة  ز و سقوط. يجب عىل المدارس عدة أيام وهي مؤهلة لإلعفاء لمدة يومي 

ها من األعمال جراء غيابهم.   توفب  الفرص للطالب لتقديم المهام المفقودة أو غب 
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فيما bpsequity@bostonpublicschools.org أو  9650-635( 617يرجر االتصال بمكتب المساواة عىل )  ○

ي هذه القائمة. ويمكن أن يشمل ذلك يتعلق ب
ز
ز أو غب  الُمدرج ف ز متتاليي  غياب الطالب ذي الصلة الذي يزيد عن يومي 

 ، ي
ز
ي حفل ثقاف

ز
، أو الحج، أو الرحالت، وما إىل ذلك. وهذا يتطلب أن يكون أو حاالت الفجيعة أو الجنازةالمشاركة ف

ي هذه الحاالت، قد ُيطل
ز
. ف ز  من يومي 

ز ألكبر  للحصول الطالب غائبي 
ً
ب من الطالب استيفاء المعايب  التالية ليكون مؤهال

ز عىل غياب معذر لالحتفال بعطلة ثقافية أو دينية أو   من يومي 
 : حاالت الفجيعة لحضور جنازة ألكبر

ي أن الطالب حضز أكبر من  ■
 من أيام الدراسة حت  الن.  %90الطالب غب  غائب بشكل مستمر، وهذا يعتز

ي جميع الدورات. يحصل الطالب عىل در   ■
ز
 جة النجاح ف

 
ي جميع حاالت غياب الطالب، يجب إعطاء الطالب الفرصة   ●

ز
ي المعايب  المذكورة أعاله سيعتبر غب  معذر. ف

ز
الغياب الذي ال يستوف

ة الوسم.   الستكمال أي عمل مفقود أو فقدان التعلم بشكل عادل خالل فب 

 
ز الحضور:   ز  قادة المدارسيتحمل  حفظ السجالت وتحسي  ي مدارسهم، وتحقيق التوازن بي 

ز
ز الحضور ف المسؤولية النهائية عن تحسي 

ي تحقيق هدف 
ز
ي االمتثال لهذه السياسة وف

ز
ز ف ي نهجهم، وضمان أن تعكس تقييمات األداء جهود الموظفي 

ز
المساءلة والمشاركة اإليجابية ف

ز الحضور.   تحسي 

 
ي كل مدرسة د الحوكمة المدرسية: 

ز
ي خطوات الوقاية والتدخل للطالب الذين يعانون من التغيب يلعب فريق نجاح الطالب ف

ز
وًرا حاسًما ف

ز بشكل أساسي  الشديد.  كب 
باإلضافة إىل فريق نجاح الطالب، فمن أفضل الممارسات للمدارس عقد لجنة الحضور أو فريق الحضور، مع الب 

ي تعمل جن
اتيجيات الوقاية من الحضور والتدخل داخل المدرسة، والت  ات . ومن أفضل الممارسًبا إىل جنب مع فريق نجاح الطالبعىل اسب 

ة وضع العالمات. يجب عىل المدارس مراجع ي المراحل األوىل من السنة الدراسية أو فب 
ز
ا أن تبدأ المدارس خطوات الوقاية مع الطالب ف

ً
 ةأيض

ي  غيب العاىلي وإحالة الطالب إىل فريق نجاح الطالبتاري    خ الحضور السابق للطالب لبدء خطوات الوقاية للطالب الذين لديهم تاري    خ من الت
ز
ف

 من الغيابات غب  المعذرة من قبل المعلم أو قائد المدرسة إىل فريق نج
ح ا المدرسة. سيتم إحالة الطالب الذين لديهم ثالثة غيابات أو أكبر

ي المدرسة عىل أساس مستمر. سيقوم فريق نجاح الطالب بمراجعة الحالة والعمل 
ز
مع العائلة لوضع خطة نجاح لمساعدة الطالب الطالب ف

ي وضعها مجلس موقع المدرسة. 
ز الحضور. يجب تعديل القواعد المدرسية لتشمل المبادىء التوجيهية المتعلقة بالحضور الت   عىل تحسي 

 
ي ستقوم بتوفر خطة منع التغيب عن المدرسة خارطة طريق ألنشطة الوقاية والتدخل ال برنامج منع التغيب عن المدرسة:  

ها حاسمة الت 
ب من كل مدرسة تقديم خطة برنامج 

َ
ي المدرسة. ُيطل

ز
ي الوقت المحدد لجميع الطالب ف

ز
المدرسة طوال العام الدراسي لضمان الحضور العاىلي ف

ي موعد أقصاه 
ز
ي ف

ونز ز عىل الحضور باستخدام النموذج اإللكب  ف المعي  . أكتوبر من العام  1منع التغيب عن المدرسة إىل المشر  الدراسي

 
 برنامج منع التغيب عن المدرسة / التدخل 

 
 جميع المدارس مسؤولة عن إنشاء وتنفيذ برنامج لمنع التغيب عن المدرسة يعالج

، ويجب أن يشمل  ي ء وترجيتر
ز
نامج بمناخ مدرسي داف  قضايا التغيب عن المدرسة.  يجب أن يبدأ هذا البر

لية، اجتماعات الط  ز  الب، اجتماعات الوالدين / مقدمي الرعاية، وتطوير خطة/ المكالمات الهاتفية المبز

 عقد للحضور، تدريب عىل الحضور، اإلحالة إىل اجتماعات فريق دعم الطالب و/أو اجتماعات 

 الحضور. المتابعة المستمرة والتواصل مع الطالب واألش الذين يعانون من التغيب 

 قع أن تستخدم المدارس منصة بانوراما نجاح الطالبالمستمر هو أفضل الممارسات األساسية. ومن المتو  

 عن توثيق التدخالت وخطط 
ً
ي حضور الطالب، فضال

ز
 لرصد التقدم المحرز ف

ي يمكن أن تدعم 
امج أو المنظمات المجتمعية الت  ا التواصل مع البر

ً
 النجاح. يجب عىل المدارس أيض

ب من كل مدرسة تقديم خطة 
َ
 برنامج منع التغيب عن المدرسة إىل قضايا التغيب عن المدرسة. ًيطل

ي موعد أقصاه 
ز
ي ف

ونز ف عىل الحضور باستخدام النموذج اإللكب  .  1المشر  أكتوبر من العام الدراسي

 

ز لمعلومات الطالب ومنصة بانوراما نجاح الطالب:   ز استخدام نظام أسير  معلومات الطالب هو نظام تسجيىلي  التفريق بي 
ز ال يزال نظام أسير

من حيث صلته بالتقاط المعلومات الهامة لسجالت الطالب والحفاظ عىل االمتثال للمتطلبات التنظيمية. من حيث صلته الحضور، سوف 

. ومع ذلك، تتوقع المدارس استخدام منصة بانوراما نجاح الطالب لتوث ز ي أسير
ز
يق جميع أنشطة منع الحضور تسجل المدارس الحضور ف

ة مالحظات الدعم وخطط نجاح الحضور من المستوى  ز ي تم 3و  2والتدخل، باستخدام كٍل من مب 
. يتم نقل بيانات حضور الطالب الت 

ز االست  إىل بانوراما لمراقبة الحضور وأغراض تخطيط نجاح الطالب. يوضح الجدول أدناه كيف يمكن للموظفي 
ً
ز ليال ي أسير

ز
ي مإدخالها ف

ز
رار ف

ز و بانوراما.   استخدام كل من أسير
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ز    بانوراما نجاح الطالب أسير

ز سيتم استخدام  :  أسير ي
ز
 ف

 إدخال الحضور اليومي للطالب ➔

 احتواء جداول الطالب الرئيسية والدورات ➔

 إدخال درجات الدورة ➔

 احتواء جداول المعلم الفردية ➔

 تسجيل حضور المعلم ➔

 تسجيل إدخاالت دفب  يوميات الطالب الشية  ➔

ي مقاطعة سوفولك وتسجيل  ➔
ز
التوصية لمحكمة األحداث ف

 الوثائق لخطة تدخل الحضور 

:  بانوراما نجاح الطالبسيتم استخدام  ي
ز
 ف

 عرض بيانات الطالب ➔

ىلي )المستوى  ➔
ز  2احتواء خطط نجاح الحضور المبز

 (3و

ز أعضاء الفريق للتواصل والتعاون  ➔  تعيي 

جيل مالحظات الدعم المتعلقة بالتدخالت تس ➔

 الطالبية

ي مكان واحد، بما  ➔
ز
ي تعقب المعلومات ف

ز
المساعدة ف

ي ذلك تقييم من إليومينات
ز
 ف

ي حاالت  
ز
فو الحضور مسؤولون عن نسخ وثائق خطط نجاح الحضور من بانوراما إذا تم التوصية بالقضية إىل المحكمة، وف مالحظة: مشر

ورة لالمتثال.   أخرى حسب الضز

 
ي بانوراما.  3و 2يجب تسجيل جميع خطط نجاح الحضور كخطط من المستوى 

ز
تسمح بانوراما بتخطيط وتسجيل التدخالت، إىل جانب  ف

ي عملية تخطيط نجاح الطالب. سُيطلب من فرق نجاح الطالب عىل 
ز
ز ف ي تحديد أهداف التحسي 

ز
المالحظات، لمراقبة فعالية هذه التدخالت ف

ي بانوراما لجميع الطالب الذين تغيبوا بشكل مستمر، أو ي
ز
بون من التغيب المستمر. مستوى المدرسة وضع خطط نجاح الطالب ف كحد   قب 

ي بانوراما 
ز
، يجب أن يكون لكل طالب غائب بشكل مستمر خطة نجاح الحضور ف . ومن أفضل الممارسات للمدارس تنسيق وتوصيل أدنز

ي بداية العام الدراسي 
ز
ي الحضور ف

ز
ا أن تضع المدارس خطة للنجاح ف

ً
لطالب ل تخطيط نجاح الطالب مع األش. ومن الممارسات الُمثىل أيض

ي العام الدراسي السابق. 
ز
 الذين تغيبوا بشكل مستمر ف

 

ي بانوراما
ز
 كيفية إنشاء خطط نجاح الحضور ف

 من يجب أن يكون لديه خطة نجاح الحضور؟

 : ي نجاح الطالب البانورامي
ز
ا إىل البيانات ف

ً
 يقوم الموظفون بإنشاء خطط نجاح الحضور استناد

ي البانوراما )اللون  ٪90حضورهم : الطالب الذين يكون 2خطط المستوى  ●
ز
أو أقل سيظهرون عىل أنهم غائبون بشكل مستمر ف

 األصفر(

 أو أقل سيظهرون كحضور حرج )اللون األحمر( ٪80: الطالب الذين يكون حضورهم 3خطط المستوى  ●

 : ي
ز
 فحص جودة إضاف

●   : ز ي أسير
ز
ي بانوراما( )لم تظهر هذه العالمة تحديد الطالب مع عالمة برنامج التدخل الشي    ع ف

ز
 بعد ف

ي بانوراما إذا لم يكن لديهم بالفعل واحدة.  3يجب أن يكون لدى هؤالء الطالب خطة نجاح حضور من المستوى  ●
ز
 تم إنشاؤها ف
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 ما هي الخطوات األساسية عند إنشاء خطة نجاح الحضور؟ 

 : ز ز الرئيسيتي  ز التفصيلتي  ر هاتي 
ّ
ي بانوراما، وتذك

ز
ء خطة نجاح الحضور ف  أنشر

 3أو المستوى  2كالمستوى سّجل   (1

 سجل كحضور (2

 

ز )التواصل مع العائلة المستوى   ➔ ي بانوراما محل العديد من االستخدامات الشائعة لمجلة أسير
ز
ة مالحظات الدعم ف ز  (1ستحل مب 

 من حيث األداء األكاديمي والحضور والسلوك -( 3والمستوى  2ستضم بانوراما خطط نجاح الطالب )المستوى  ➔

ق هنا: يرجر  ➔
َ
 موقع مساعدة بانوراما نجاح الطالب االطالع عىل موقع مساعدة البانوراما الُمرف

 mtssdata@bostonpublicschools.orgاألسئلة:  ➔

 

 
ي مدارس 

ز
ام بالمواعيد ف ز  بوسطن العامةسياسة االلب 

 
ين وا حاضز وا متأخرين. يجب أن يتبعوا إجراءات التأخر المعمول بها من أجل أن يعتبر هذا ل الطالب الذين يصلون بعد بداية اليوم الدراسي يعتبر

 اليوم. 

 
ي الوقت المحدد كل يوم. 

ز
ي إنها سياسة لجنة مدرسة بوسط جميع الطالب من المتوقع أن يقدموا تقريًرا إىل المدرسة ف

ز
مايو  24ن )المعتمدة ف

ي تنص عىل أنه يجب السماح للطالب المتأخرين بالدخول إىل مبتز المدرسة وعدم استبعادهم2006
 أ( . يتم توجيه قادة المدارس إىل( الت 

امن مع مجالس موقع المدرسة، ب( تطوير ممارسات معقولة وغب  استبع ز ي المدرسة، بالب 
ز
ة للتعامل اديمراجعة سياساتهم الحالية المتأخرة ف

ام بالمواعيد، و ج( مراقبة االمتثال لهذه السياسات عن كثب.  ز  مع تأخر الطالب والحوافز اإليجابية لتشجيع االلب 

 
ي تغطي الحضور أو عقوبة تأخب  

ي المدرسة ال يساوي تخفيف القواعد الت 
ز
ز ف اط تأخر الطالب المقبولي 

يجب عىل  . من المهم أن نتذكر أن اشب 
ز حاالت المرة األوىل والتأخر المدارس بذل ك ز بي  . كما تشجع المدارس عىل التميب  ام بالمواعيد وتثبيط التأخب  ز

ل جهد ممكن لتشجيع االلب 
 المتكرر. 

 
ي 
ز
ا لسياسة اللجنة المدرسية )المعتمدة ف

ً
(، يتم توجيه جميع المدارس الثانوية للعمل مع مجالس مواقع المدارس وممثىلي 2007يونيو  6وفق

م هذه اإلجراءات باإلرشادات التالية: الطالب ل ز  وضع إجراءات عادلة ومعقولة لتقليل تأخر الطالب. يجب أن تلب 

 
ي أليام تأخر الطالب. يجب عىل المدارس اتباع نفس  .1

ونز يجب إخطار العائالت عن طريق مكالمة هاتفية أو كتابة أو بريد إلكب 
ي يتم إجراؤها لغياب الطال 

 ب. خطوات الوقاية / التدخل الت 

ي العمل مع الطالب الذين   .2
ز
اك العائالت ف ي المدارس الثانوية بالتفصيل كيف تخطط لزيادة إشر

ز
يجب أن توضح إجراءات التأخر ف

ا. كقاعدة عامة، يمكن تعريف التأخب  المفرط عىل أنه تأخر لمدة 
ً
 أو أكبر من أيام الدراسة.  ٪ 10يظهرون تأخًرا مفرط

ي ال .3
ز
ز إجراءات التأخر ف ي تقع مسؤولية تطويرها عىل عاتق مجلس يجب تضمي 

ز جودة المدارس، والت  ي خطة تحسي 
ز
مدارس الثانوية ف

 موقع المدرسة. 

ا.  .4
ً
ي منصة بانوراما للطالب الذين يظهرون تأخًرا مفرط

ز
 كأفضل ممارسة، يجب عىل جميع المدارس وضع خطط نجاح الحضور ف

 
ي ذلك المدارس ا 

ز
لتجريبية ومدارس هوراس مان شارتر، إكمال إجراءاتها المتأخرة مع اإلرشادات يطلب من جميع المدارس الثانوية، بما ف

ي موعد ال يتجاوز تاري    خ 
ز
ورة من قبل مجلس موقع المدرسة( ف ها من الحوافز/الدعم حسب الضز أكتوبر من العام  1المذكورة أعاله )وغب 

. يجب عىل كل مدرسة االحتفاظ بنسخة من إجراءاتها الخاصة بالم ي الملف. الدراسي
ز
 تأخرين ف

 
ة الحضور مع الحضور  .1 ي المدارس المتوسطة والثانوية.  بعد مقارنة فب 

ز
ة دراسية ف ي بداية كل فب 

ز
يجب أن يأخذ المعلم الحضور ف

 اليومي للمدرسة، يجب مالحظة أوجه القصور لدى الطالب ومعالجتها باتباع خطوات الوقاية / التدخل المناسبة.  

ز عن أي فصل)فصول( يفتقدونها. يجب وضع عالمة عىل طال  .2  ب المدارس المتوسطة والثانوية الذين يتأخرون غائبي 

https://sites.google.com/panoramaed.com/boston-public-schools-student-/home
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ْصل المبكر مع وقت   .3
َ
ا. يجب تسجيل رموز الف ً ي نصف اليوم الدراسي عىل األقل حت  يعتبر حاضز

ز
ا ف ً يجب أن يكون الطالب حاضز

ا لبر 
ً
ي الملف وفق

ز
ي تشب  إىل السبب ف

 وتوكول المدرسة. الفصل ويجب االحتفاظ بالوثائق الت 

 سجالت الحضور

 
ي مدرسة واحدة من أهم مسؤوليات قائد المدرسة.  يجب تحقيق حفظ 

ز
تعد المحاسبة واإلبالغ عن حضور أو غياب كل طالب تم تعيينه ف

ي نظام 
ز
ي الوقت المناسب عن حضور الطالب يومًيا ف

ز
 معلوماتسجالت الحضور بدقة لضمان المحاسبة الدقيقة لكل طالب واإلبالغ ف

.  مطلوب من كل قائد المدرسة لحساب الحضور و / أو غياب الطالب ومطلوب للتحقيق واتخاذ اإلجراءات  ز الطالب عىل منصة أسير
 المناسبة لكل غياب. 

 

 متطلبات الحضور العامة

 
ي المدرسة من قبل قادة المدارس خالل برنامج التطوير  أ.  

ي يجب مراجعة إجراءات الحضور مع موظقز
المهتز

ي المدرسة، والتحقق من أنهم 
ز
ز التوقيع عىل وثيقة، والحفاظ عليها ف . يجب عىل المعلمي  والتدريب للمعلم قبل بداية كل عام دراسي

 تلقوا هذه اإلجراءات والتدريب. 

 
خالل األسبوع األول من المدرسة، يجب عىل معلمي الصف الدراسي عىل جميع المستويات إجراء مكالمات  ب.  

ة مع أولياء األمور / مقدمي الرعاية لطالبهم الذين يقدمون أنفسهم ويدعون الباء / مقدمي الرعاية إما لزيارة المدرسة أو شخصي
ي أي وقت للتحقق من حضور أطفالهم والتقدم المحرز.  يجب أن تعزز الرسالة الحاجة إىل الحضور المستمر واإلجراءات 

ز
االتصال ف

ي يجب عىل الوالد/مقدم ا
، يجب عىل لرعاية اتباعها إذا كان طفلهم غائًبا.  الت  ي بداية العام الدراسي

ز
ي حال لم يبلغ أي طالب ف

ز
ف

ز توثيق جميع االتصاالت عن طريق إدخال مالحظات الدعم  ي الحضور. يجب عىل المعلمي 
ز
المعلم االستفسار عن فشل الطالب ف

ي ذلك ما إذا كان الطالب لن يعود 
ز
ي منصة بانوراما، بما ف

ز
 . إىل المدرسةف

 
ي غضون ثمانية ) يرجر مالحظة أنه

ز
.  ( أيام من اليوم األول من المدرسة أو بعد المهمة األولية8من المتوقع أن يقدم الطالب تقريًرا ف

ي اليوم الثامن )
ز
راء ج(، سيصبح الطالب تلقائًيا )غب  ُمبِلغ( ويتم فصله من المدرسة.  يجب توعية الباء/مقدمي الرعاية بهذا اإل 8ف

 عند االتصال بهم إذا لم يبلغ أطفالهم. 

 

 إجراء عدم اإلبالغ

 

 بالنسبة لجميع الطالب الذين ال يبلغون بوضعهم إىل المدرسة، تكون اإلجراءات التالية سارية المفعول: 

 

ا( لمدة أقصاها خمسة ) . 1 
ً
ز حديث أو بعد المهمة ( أيام بعد اليوم األول من المدرسة 5يحمل الطالب رمز )الطالب المعي 

ي اليوم السادس، سوف يصبح الطالب تلقائًيا )لم يقدم تقريًرا(. 
ز
 األولية. ف

 

ي نهاية اليوم الثالث، يفقد طالب 3سيحتفظ الطالب برمز عدم اإلبالغ )عدم رفع التقرير( لمدة أقصاها ثالثة )   -2 
ز
( أيام.  ف

ي المدرسة المخصصة. 
ز
ي اليوم الثامن ) الذي لم يقدم تقريره مقعده تلقائًيا ف

ز
ي ختام األعمال ف

ز
 . ( من المدرسة8سيحدث هذا ف

 

(، سيتم   -3    األوىلي
ز ي اليوم الثامن منذ اليوم األول من المدرسة أو التعيي 

ز
ي اليوم الثالث من وضع عدم تقديم التقارير )أو ف

ز
ف

ز طالب آخر لهذا المقعد.  حيب بتعيي   إلغاء مقعد الطالب، مما يسمح لمكتب خدمات الب 

 

ي وضع الطالب   -4 
ز
 عن التحقيق ف

ً
ي المدرسة. ال يزال قائد المدرسة مسؤوال

ز
سيظل الطالب عىل قائمة عدم مقدمي التقارير ف

ز للتقارير  ي نهاية المطاف فصل الطالب إلزالته من قائمة الطالب الغب  مقدمي 
ز
 يمكن ال  الذي لم يقدم التقرير، وإذا لزم األمر، ف

بالنسبة للطالب الذين لديهم برنامج تعلم فردي، يجب عىل قسم التعليم الخاص  قابلة الخروج. أن يحدث الفصل حت  تتم م
ا إجراء مقابلة خروج إلبالغ الطالب ومقدمي الرعاية بحقوقه

ً
 م. أيض

   
c.  ي ، ويتم توجيه فرق نجاح الطالب عىل جميع المستويات لمراقبة حضور الطالب باستخدام منصة بانوراما نجاح الطالب

ز
ف
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ية/االجتماعية المناسبة. إذا لم ينجح التواصل من  ي تتطلب ذلك، إجراء اإلحاالت إىل وكاالت الخدمات الصحية أو البشر
الحاالت الت 

ي تغيب  نمط حضور الطالب، فيجب إحالة الحالة إىل فرق نجاح الطالب. 
ز
 قبل معلم الصف الفردي ف

 
ي 
ز
ز للتقارير، و )1معالجة قضايا ) تتمثل إحدى المسؤوليات األولية لفرق نجاح الطالب ف ( الطالب الذين 2( الطالب غب  المقدمي 

ي العام الدراسي السابق. 
ز
 تغيبوا بشكل مزمن ف

 
ي بداية العام الدراسي وتحديدها من قبل فرق نجاح الطالب قبل فصل  

ز
ي حالة كل طالب لم يقدم تقاريره ف

ز
ا التحقيق ف

ً
يجب أيض
 الطالب. 

 
ز بشكل أساسي باإلضافة إىل فرق نجاح  كب 

الطالب، فمن أفضل الممارسات للمدارس لعقد لجنة الحضور أو فريق الحضور، مع الب 
ي تعمل جنًبا إىل جنب مع فرق نجاح الطالب. يجب عىل فريق 

اتيجيات الوقاية من الحضور والتدخل داخل المدرسة، والت  عىل اسب 
ي 
ي تعزز نجاح الطالب و/أو الحضور المدرسي إنشاء نظام حضور ثالنر

 المستويات مع ممارسات الوقاية والتدخل المحددة الت 
ز جميع الطالب. نظام طار متوفر لجميع المدارس كإ الحضور المتدرج الخاص بمدارس بوسطن العامة الحضور المتسق بي 

ز ممارسات الحضور عبر المستويات.  ي إنشاء وتحسي 
ز
 للمساعدة ف

 
d.  ز عىل الحضور فقط بعد إحالة فرق نجاح الطالب وتم في  يجب إحالة الطالب الذين يعانون من أنماط التغيب المزمن إىل المشر

 تجربة جميع خطوات الوقاية/التدخل وتوثيقها. 

 
 سحب الطالب 

 

، يمكن ي المكتب  بمجرد بدء العام الدراسي
ي مدرستك عىل مستوى المدرسة، وليس من قبل موظقز

ز
ز ف سحب الطالب الذين لم يعودوا مسجلي 

وري أن يتحقق موظفو المدرسة من مكان تسجيل الطالب قبل سحب الطالب. يرجر تذكر االحتفاظ بالوثائق المتعلقة  المركزي. من الضز

و بمكان تسجيل الطالب.  ويفضل الوثائق المكتوبة أو عبر  يد اإللكب  ح إرسال لقطة شاشة إىل البر
.  إذا راسلتك األشة، نقب  ي

ونز يد اإللكب  ي البر
نز

ا، يرجر التأكد من استخدام رمز الفصل المناسب عند سحب الطالب من مدارس بوسطن العامة.  يمكن 
ً
الخاص بك للتأكد من حفظه.  أيض

العثور عىل نسخة من أكواد الفصل 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NDId7JWVWbfU2jCmPdOBzOB3lVcمن

MUcQbhxp_k0iiuPo/edit%23gid=0  .هنا 

ام بالمواعيد ز  إجراءات الحضور العام وااللب 

 
ي المدرسةيجب عىل قادة المد .1

ز
ز عضو من موظفيهم الذين سيتولون مسؤولية تنسيق ورصد خطة الحضور ف هذا  . ويقدمارس تعيي 

 
ً
اك ز إشر ك الموظفي   وأن تشر

ً
ي أن تتبع الخطة نهًجا مدرسًيا كامال

ة إىل مدير المبتز فيما يتعلق بهذا الجهد. ينبغز    ا الشخص تقاريره مباشر
ً
كامال

ي تنفيذ نظام الحضور المتدرج. 
ز
ز لرصد بيانات الحضور واتجاهاته عىل أساس ف ز الموظفي  ا أن يكفلوا تعيي 

ً
ي عىل قادة المدارس أيض

وينبغز
 مستمر، األمر الذي قد يتطلب تدريًبا إضافًيا من مكتب التعليم وتكنولوجيا المعلومات أو إدارة فرص الشباب. 

 
ي  . 2

ز
ي نظام معلومات الطالب ف

ز
اليوم األول من المدرسة ويجب وضع عالمة عىل الحضور لبدء يتم وضع عالمة عىل كل طالب غائب ف

 . ي اليوم األول من الحضور  Pأدخل حرف  التسجيل الرسمي
ز
ي تاري    خ ف

ز
. يجب إدخال الطالب الذين يأتون بعد اليوم األول من المدرسة ف

 . Pظهورهم بحرف 

 
ي نظام معلومات الطالب من قبل . 3

ز
. سيتم إجراء مكالمة نظام الحضور الىلي  من  سيتم أخذ الحضور الرسمي واإلبالغ عنه ف

ز المعلمي 
 صباًحا كل يوم.  11:00قبل المكتب المركزي لجميع الطالب مع وضع أكواد عىل أنهم غائبون بحلول الساعة 

 
وا متأخرين. يجب أن يتبعوا إجراءات التأخر المعمول بها من أ . 4  وا جل أالطالب الذين يصلون بعد بداية اليوم الدراسي يعتبر ن يعتبر

ين لهذا اليوم.    حاضز

 
 

حة لمعالجة التأخر والتغيب اتيجيات المقب   االسب 

 

https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/tas-help-center/home?authuser=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NDId7JWVWbfU2jCmPdOBzOB3lVcMUcQbhxp_k0iiuPo/edit%23gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NDId7JWVWbfU2jCmPdOBzOB3lVcMUcQbhxp_k0iiuPo/edit%23gid=0
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ي لحضور الطالب، باستخدام خطوات  عند تطوير خطة منع التغيب عن المدرسة، يجب أن تركز المدارس عىل نهج إيجانر
اتيجيات محددة لمعالجة التأخر والتغيب.  دعم ل نظام الحضور المتدرج وقد وضعت المنطقة الوقاية/التدخل المتسقة وتنفيذ اسب 

ز توفر منصة بانوراما نجاح الطالب إطاًرا لتتبع  ي حي 
ز
ي جميع أنحاء المدرسة، ف

ز
ي ضمان اتساق وفعالية ممارسات الحضور ف

ز
المدارس ف

اتيجيات لمعالجة التأخر والتغيبورصد الحضور الفردي للطالب، والتدخالت، وتخطيط النجاح. يقدم ما يىلي   : أمثلة عىل اسب 

 خل والوقاية المتدرجةأمثلة عىل برامج التد ●
: اإلبالغ عن الحضور الموثوق من كل فصل دراسي ؛ مبادرات المناخ المدرسي اإليجابية مثل 1المستوى  ■

ي المدرسة والطالب واألش ؛ أنشطة التدخل والوقاية المتسقة مع 
ز موظقز الحفاظ عىل عالقات إيجابية بي 

ي بانوراما ؛ لجنة الحضور المدرسي ؛ ثقافة
ز
 الحضور المدرسي  الوثائق ف

: خطابات الحضور المستهدفة ؛ عقود الحضور ؛ مؤتمرات الطالب / األشة ؛ خطط نجاح 2المستوى  ■

 الحضور ؛ تدريب الحضور ؛ برمجة اإلرشاد

ز لتسجيل الوصول 3المستوى  ■ ز الموظفي  مجة المتخصصة ؛ تعيي  : إدارة الحاالت المكثفة أو اإلرشاد ؛ البر

 االت و / أو اإلحاالت إىل خدمات دعم محددة أو موارد المجتمعالمتعمد للطالب ؛ االتص

 استخدام ممارسات العدالة التصالحية ●

ي تركز عىل الباء/مقدمي الرعاية و/أو الطالب ●
 المؤتمرات الت 

 التعاقد مع الطالب و / أو الوالد / مقدم الرعاية ●

ر(تعلم العودة/ الحضور وقت إعادة التعلم)للتأخر المتكرر أو  ●  الغياب غب  المبر
بية البدنية،   مالحظة:  ● ، مثل العطلة أو الب  ي خالل اليوم الدراسي

يحظر عىل المدارس استبعاد الطالب من النشاط البدنز
ي يوم دراسي عندما 

ز
ي ألعاب القوى أو األنشطة الالمنهجية ف

ز
كنتيجة تأديبية. ومع ذلك، قد يحظر عىل الطالب المشاركة ف

.  ٪ 50ر إىل فقدان الطالب أكبر من يؤدي الغياب غب  المبر   من اليوم الدراسي
 

ام بالمواعيد:   ز حة لاللب   الحوافز اإليجابية المقب 

ي والمنتظم والشخصي عىل الحضور المثاىلي أو الطالب الذين يحسنون الحضور ●  التعرف المنهحر
ي تحسن حضورهم أو تحقيق الحضور المثاىلي كمجموعة ●

ل الت  ز  جوائز لغرف المبز
 القمصان، مشاهدة األفالم الجوائز:  ●
 تذاكر حفلة موسيقية مجانية ●
 الرحالت الميدانية ●
 الجوائز أو الشهادات ●
 أي جائزة أخرى يراها مجلس موقع المدرسة مناسبة ●

 
ح خطوات أخرى:   اقب 

ي المدارس ●
ز
 توفب  جداول هيئة النقل العام بوالية ماساتشوستس ف

ي الموا ●
ز
ام بالمواعيد ف ز  قع المرئيةنشر قواعد التأخر وااللب 

 عقد مؤتمر مع الطالب واألشة للتأخر المتكرر ●
 إجراء مكالمات هاتفية لعائالت الطالب الذين يتأخرون ●
ي األسباب الجذرية لتأخر الطالب ●

ز
 العمل مع فرق نجاح الطالب و / أو فريق الحضور للتحقيق ف

ي  ●  مراكز التخطيط الطالنر

 
حة. يرجر االطالع عىل مدونة قواعد السلوك الخاصة  اتيجيات المقب   بمدارس بوسطن العامة للحصول عىل إرشادات إضافية بشأن االسب 

ز    إخطار أولياء األمور / مقدمي الرعاية عندما يكون الطالب غائبي 

 
ة مكتوبة أو رسالة إخبارية أو نظام   المراسالتيجب عىل قادة المدارس إبالغ جميع الطالب وأولياء األمور / مقدمي الرعاية عن طريق نشر

ي يعتمدها مجلس موقع المدرسة.  يجب 
ي المدارس األساسية الت 

ز
ي بداية كل عام دراسي بسياسة الحضور وإجراءات الحضور ف

ز
المدرسي ف

 إرسال هذه المعلومات باللغة األم. 

 
ي كل مرة يكون فيها الطا 

ز
ذكرة لب غائًبا.  يجب أن تذكر الميجب إبالغ أولياء األمور/مقدمي الرعاية أنه يجب تقديم مذكرة تفسب  موقعة ف

ي يوم
ز
 تاري    خ )تواري    خ( الغياب والسبب ومعلومات االتصال بالوالد / مقدم الرعاية وتوقيع الوالد / مقدم الرعاية.  يجب إرسال المالحظة ف

ي غضون
ز
ي لآلباء أيام دراسية بعد الغياب. يمكن العثور عىل ن سبعةعودة الطالب إىل المدرسة.  يجب استالم المذكرة ف

ونز /مقدمي موذج إلكب 

ي ذلك توثيق ك هنا.  من الرعاية
ز
ي الحضور، بما ف

ز
خطوة  لمن المتوقع أن تستخدم المدارس منصة بانوراما لتوثيق ورصد أنشطة التدخل ف

https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/tas-help-center/home?authuser=0
https://docs.google.com/document/d/16gt2PV_FuRnHlHu_curtSDUNGxho775o_djEwEZycSM/edit?usp=sharing
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 . موصوفة أدناه

 
 الغياب األول .1

ي المدرسة يخطرون أولياء األمور / مقدمي الرعاية عبر الهاتف بجميع حاالت غياب 
مسؤول المبتز منوط بالتأكد من أن موظقز

ي هذه المحادثات، يجب تذكب  الباء/مقدمي الرعاية ب  )
ز
.  ف ىلي

ز تقديم مذكرة ( الحاجة إىل 1الطالب. هذا هو أفضل إنجاز للمعلم المبز
ي كل مرة يكون فيها الطالب غائًبا، )

ز
ح لتوثيق السبب ف ي 2شر

ز
ي الوقت المحدد للطالب حت  ينجح ف

ز
( أهمية الحضور الثابت ف

ر يمكن أن يؤدي إىل تأخر الطالب أكاديمًيا. 3المدرسة و )  ( أن الغياب غب  المبر

 
ي والثالث .2

 الغياب الثانز

ي موعد ال يتجاوز الغياب الثالث للطالب )حت  لو تم "إعفاء" الغياب( وعىل أساس كتابًياية  إخطار أولياء األمور/مقدمي الرعايجب 
ز
ف

ة  ي فب 
ز
منتظم بعد ذلك.  يجب أن يتضمن هذا اإلخطار متطلبات الحضور وعدد األيام المفقودة مقارنة بعدد األيام الدراسية ف

ي أن تكون متتالية. يجب إرسال هذه الرسالة  مالحظة: الوسم وتأثب  استمرار الغياب عىل نجاح الطالب.  
هذه الغيابات ال ينبغز

ي يمكن وضعها عىل ترويسة المدرسة.  هنا باللغة األم.  مرفق 
 عينة للرسالة، والت 

 
رالغ .3  ياب الثالث غب  المبر

ر بعد  ، يجب إحالة الطالب إىل فرق نجاح الطالب من قبل مدرس الصف.  سيقوم فريق استعراض الحالة الغياب الثالث غب  المبر
ي 
ز
ز الحضور.  يجوز للفريق دعوة الوالد / مقدم الرعاية إىل االجتماع، وف ي تحسي 

ز
واالجتماع لوضع توصيات لمساعدة الطالب ف

ا لالتصال ومناقشة المرحلة ال
ً
ثانوية، الطالب ؛ ومع ذلك، إذا لم يحضز الوالد/مقدم الرعاية االجتماع، يجب أن تبذل المدرسة جهد

ي هذه 
ز
ي منصة بانوراما ف

ز
القضية مع الوالد/مقدم الرعاية. من المستحسن أن تضع فرق نجاح الطالب خطة نجاح الحضور ف

 الخطوة. 

 
ر .4  الغياب الرابع غب  المبر

ي 
ز
ر الغف ا، ُيدىع إليه الوالد / مقدم الرعاية.   إذا كانت المدرسة غب   ياب الرابع غب  المبر

ً
ة، يعقد رئيس المدرسة اجتماع ي أي فب 

ز
ف

تبة عىل غياب الطالب عن المدرسة،  لية.  سيتم مناقشة الثار المب  ز قادرة عىل االتصال بالوالد/مقدم الرعاية، فيجب إجراء زيارة مبز
ي وضعتها فرق نجاح الطالب بعد وكذلك الوضع األ 

ي هذا االجتماع.  يجب مراجعة خطة النجاح الت 
ز
كاديمي الحاىلي للطالب، ف

ر.   الغياب الثالث غب  المبر

 
ر من الخامس إىل السابع  .5  الغياب غب  المبر

ز عىل الحضور.   ف المعي  ر، يجب إحالة الطالب واألشة إىل مركز موارد األشة أو المشر ي الغياب الخامس غب  المبر
ز
 ف

 
ر .6  الغياب الثامن غب  المبر

ربعد  ي المدرسة التنسيق مع  16, لطالب أصغر من الغياب الثامن غب  المبر
ز
ز ف سنة من العمر, يجب عىل ممثل الحضور المعي 

ز  ف المعي  ي  المشر
ز
وري والمناسب تقديم قضية التغيب عن المدرسة مع محكمة األحداث ف عىل الحضور لتحديد ما إذا كان من الضز

باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل المدرسة   الخطوات الالزمة للتوصية بقضية للمحكمة.  5مقاطعة سوفولك.  يصف المرفق رقم 
  . ي

ز
ي المدرسة للحصول عىل دعم إضاف

ز
ي االجتماىعي ف

 التنسيق مع األخصان 

 
.  يكثف العملية المذكورة أعاله.  المورد هذا  ز  وهو بمثابة وثيقة مرجعية بالنسبة للموظفي 

 
ز يومًيا كنظام رسمي للتسجيل. يجب أن يتم مراقبة  ي نظام معلومات الطالب عىل منصة أسير

ز
يجب تسجيل الغياب والتأخر والفصل المبكر ف

 عنه عىل أساس منتظم، ولكن ليسالحضور عىل مستوى المدرسة باستخدام منصة بانوراما نجاح الطالب من قبل قائد المدرسة أو من ينوب 
 أقل تكراًرا من أن يتم بصورة  شهرية. 

 الغياب المعذر

 
.  يعرف الغياب المعذر بأنه الغياب الناجم عن المرض أو اإلصابة أو االستشفاء أو يجب تحديث سجل حضور الطالب ليعكس الغياب المعذر 

ين. المثول أمام المحكمة أو األيام المقدسة الدينية أو وفاة   أحد أفراد األشة المباشر

 
ي مذكر يجوز للمدرسة قبول أسباب أخرى لغياب معذور عىل النحو المتفق عليه من قبل مجلس موقع المدرسة;  

ة ومع ذلك, إذا لم يتم تلق 
, يعتبر الغياب "غب  معذر  ز جميع حاالت الغياب من حيث صلتها بالتغيب المزمن، ”. تفسب  ا إذا  بغض النظر عم من الهام تذكر أنه يتم تضمي 

 كان الغياب معذًرا أو غب  معذر. يجب أن تقوم المدرسة بخطوات الوقاية والتدخل لتقليل الوقت التعليمي الضائع، بغض النظر عما إذا كان

https://docs.google.com/document/d/104x_JkuVMw2ml-T1YyugnkoIqPCoVlZgdknIkmgwX68/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1v9PPV1Z_3OyUpNxYoyVOmyNHwV7YGQ3bz6mrHSWkm1Y/edit?usp=sharing
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ه عىل نت  طالب: ائج الالغياب معذًرا أو غب  معذر. باإلضافة إىل ذلك، يجب إبالغ الباء/مقدمي الرعاية بتعريف التغيب المزمن وتأثب 

 
ة معينة 10يتم تعريف التغيب المزمن عىل أنه التغيب بنسبة  ي أي فب 

ز
ي المئة أو أكبر من العام الدراسي ف

ز
ز جميع حاالت الغياب  . ف يتم تضمي 

لمدة عام دراسي كامل، سيتم اعتبار الطالب الذي يغيب  من حيث صلتها بالتغيب المزمن، بغض النظر عما إذا كان الغياب معذًرا أو غب  معذر. 
ي الشهر، غائًبا بشكل مزمن.  18لمدة 

ز
ز ف ، أو حواىلي يومي  ون إىل المدرسة بانتظام، تفوتهم مهارات التعلم  يوم دراسي الطالب الذين ال يحضز

ي من شأنها أن تدفعهم لدخول الكلية و 
 الوظيفة والحياة. األساسية وفرصة بناء عادة الحضور المستمر الت 

 
التغيب المزمن يزيد بشكل كبب  من احتمال أن الطالب سوف يحيد عن المسار األكاديمي والنضال لمواكبة أقرانهم. يمكن أن يؤثر التغيب  

ا عىل
ً
ا رائد ً اعة بحلول نهاية الصف الثالث، وبحلول الصف السادس، يصبح مؤشر ي الصفوف المبكرة عىل ما إذا كان الطالب يقرأ ببر

ز
ما  المزمن ف

ي المدرسة الثانوية. إذ
ز
سب ف  ا كان الطالب سب 

 
ير الغ   اب. ييجب إبالغ الباء/مقدمي الرعاية، كجزء من القواعد المدرسية، باألسباب المقبولة عىل أنها "معذرة" واألسباب غب  المقبولة لتبر

 

 إخطار الوالدين / مقدمي الرعاية إذا ترك الطفل المدرسة

 
ف عىل جميع الطال   . 1 . يجب أن يشر ي جميع األوقات خالل اليوم الدراسي

ز
 ب شخص بالغ مسؤول ف

 
ي حالة مالحظة الطفل عىل أنه مفقود، يجب إخطار قائد المدرسة  .  2

ز
 . عىل الفور ف

 
ي أشع وقت ممكن، ويجب إخطار  .3

ز
، يجب إخطار الوالد/مقدم الرعاية عن طريق الهاتف ف بعد البحث األوىلي للمدرسة والحي المباشر

ف العام مناسبة.  )انظر تعميماإلدارات ال ف دورية المشر ز 9-المشر  (، إجراءات األطفال الضائعي 

 
 

 مخاوف السالمة المتعلقة بالحضور

 
 من أجل تحقيق أقص قدر من الحماية والسالمة لجميع الطالب، يجب عىل المدارس اتخاذ التدابب  التالية: 

 
ي  .1

ي ينبغز
ي الوقت التأكيد عىل الوالدين / مقدمي الرعاية الت 

ز
أن تتخذ ترتيبات للتأكد من أن أطفالهم تصل إىل محطة للحافالت ف

ي بداية كل عام 
ز
ل ف ز ات اإلخبارية المرسلة إىل المبز ي النشر

ز
ز الحافلة. يجب التأكيد عىل ذلك ف ي الواقع مي 

ز
المحدد كل صباح، وأنها ف

 .  دراسي

طريق الهاتف كل يوم بأن طفلهم سيكون غائًبا بسبب المرض،  إبالغ الوالدين / مقدم الرعاية أنه يجب عليهم إخطار المدرسة عن .2
 وما إىل ذلك. 

، من غياب أطفالهم.  .3 ي ذلك من خالل نظام المراسلة المدرسي
ز
ي أقرب وقت ممكن، بما ف

ز
 إبالغ الوالدين / مقدم الرعاية ف

ل والطو  .4 ز ارئ ويشب  إىل المكان الذي يجب أن تأكد من أن الوالد/مقدم الرعاية يزود المدرسة بأرقام هاتف دقيقة ومحدثة للمبز
ان، وما إىل ذلك. يجب تحديث أرقام الطوارئ  ل أحد األقارب أو األصدقاء أو الجب  ز

يذهب إليه أطفالهم إذا فاتهم الحافلة، أي مبز
ورة.   هذه حسب الضز

 

 إجازة الغياب 

 
ي برنا

ز
ا يجوز للمدارس منح إجازة للطالب الذين يطلبون الموافقة عىل المشاركة ف

ً
ا واحد

ً
مج تعليمي بديل خارج الموقع، تتجاوز مدته أسبوع

 ولكن ال تزيد عن عام دراسي واحد. يجب أن تتوافق أوراق الغياب هذه مع اإلرشادات التالية: 

 
ح اإلرشادات المستندة إىل جميع  .1 يجب أن يجتمع الوالد/مقدم الرعاية والطالب وممثل المدرسة قبل بدء اإلجازة. يجب شر

نامج واالتفاق عليها من قبل الوالد / مقدم الرعاية والطالب.  المدارس ي تضمن جودة البر
 والت 

نامج الذي يتم حضوره أثناء إجازة الغياب. يجب عىل  .2 ي تحددها المدرسة أو البر
يتوقع من الطالب تلبية المتطلبات األكاديمية الت 

 إىل المدرسة.  الطالب إكمال إما منتج تعليمي متفق عليه أو امتحان عند العودة

ح هذه اإلرشادات إىل الوالد / مقدم الرعاية والطالب قبل إجازة الغياب.  .3  يجب شر

ة اإلجازة.  .4 ي نهاية فب 
ز
لية ف ز نامج خارج الموقع توثيق حضور الطالب وتقديم تقرير إىل المدرسة المبز  يجب عىل المدرسة أو البر
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ي إجا .5
ز
ي المدرسة يجب أن يعقد للطالب ف

ز
ز أن المقعد ف ي حي 

ز
ي السجل الدائم للطالب، ف

ز
زة معتمدة من الغياب ويجب أن يتم تدوين ف

ين بشكل بناء" أثناء إجازة الغياب لكل إرشادات الوالية ال يمكن وضع عالمة عىل الطالب  . "حاضز

 
ح أن يتم وضع عقد إجازة الغياب الذي يحدد هذه المبادئ التوجيهية وأي متطلبات مدرسية أخرى وتوقيعها من قبل  –طراف جميع األ  يقب 

قبل اإلجازة. يجب إعطاء نسخة من العقد إىل الوالد / مقدم الرعاية والطالب، ويجب  –الطالب والوالد/مقدم الرعاية وممثل المدرسة 
ي الملف كجزء من سجل الطالب. 

ز
 االحتفاظ بنسخة أخرى ف

 
لية وداخل المستشقز   ز  الدروس المبز

 
اكم أكبر من  14عندما يقرر الطبيب أن الطالب غب  قادر جسدًيا عىل الذهاب إىل المدرسة ألكبر من  غائًبا  14يوًما متتالًيا، أو من المتوقع أن يب 

ل ز . يجب أن يتم اإلحالة إىل برنامج تعليمات المبز ي المستشقز
ز
ل أو ف ز ي المبز

ز
ي السنة الدراسية، يجب تقديم دروس تعليمية للطالب ف

ز
 ف

ي برنامج التعليم 
ز
ز ف ي بيان الطبيب من قبل ممرضة المدرسة. يجب وضع عالمة عىل حضور الطالب المشاركي 

والمستشقز عندما يتم تلق 
لية والقبول أو الرفض  ز ىلي والمستشقز عىل أنه "حاضز بشكل بناء". يجب أن توثق المدرسة كتابة جميع عروض الدروس الخصوصية المبز

ز المبز
ها من الخدمات األكاديمية المناسبة للطفل  من قبل الوالد أو  لية أو غب  ز

مقدم الرعاية.  إذا رفض أحد الوالدين / مقدم الرعاية الدروس المبز
ي ملف الطالب ويجب تقديم 

ز
ة طويلة، فيجب االحتفاظ بسجل لهذا الرفض ف أ إىل قسم األطفال واألش. عندما يعتبر 51الذي سيغيب لفب 

ل أو المستشقز ألكبر من الطبيب المعالج للطالب أ ز ي المبز
ز
يوًما، سيتم تقييم الطالب من قبل قسم  60و طبيب األطفال أن الطالب سيظل ف

 CMR 28.04(4 .) 603التعليم الخاص بموجب الئحة الدولة 

 
 

 إجراءات الفصل الخاصة بالعمر

 
ز  ي  16الطالب البالغي 

ز
ز العامة لوالية  -أكتوبر من العام الدراسي  1سنة من العمر أو أكبر ف ا للقواني 

ً
 . 18الفقرة  76الفصل. ماساتشوستس وفق

 
a.  ا أو عدم

ً
ز حديث بحلول األسبوع األول من شهر أكتوبر، يتلق  قائد المدرسة نسخة مطبوعة تشد كل طالب مع تسميتها كطالب معي ّ

 تقرير. تقديم ال

 
b.  ي غضون

ز
ل(  5ف ز ي المبز

ز
، يجب عىل قائد المدرسة التواصل كتابًيا )باللغة األساسية المنطوقة ف  عىل التواىلي

أيام من الغياب العاشر
، 207، القسم 766عاًما أو أكبر إلبالغه بمتطلبات قانون ماساتشوستس العام الفقرة  16بوالد/مقدم الرعاية للطالب البالغ من العمر 

د اجتماع لمناقشة الثار التعليمية للطالب إذا لم يعد إىل المدرسة، وفوائد الحصول عىل دبلوم، وسبب)أسباب( الطالب وطلب عق
ز ومرات عىل األقل لمقابلة  ي التعليم البديل أو غب  ذلك من المواضع.  يجب أن يقدم اإلشعار تاريخي 

ز
ي ترك المدرسة، والنظر ف

ز
لرغبته ف

ي غضون الخروج، وأن يوافق الطرف
ز
أيام بعد إرسال اإلشعار. يجب عىل قائد المدرسة إعادة إنتاج  10ان عىل موعد، وأن يتم االجتماع ف

ي غضون أسبوع واحد.  وتقديم هنا  واستخدام نموذج الرسالة المرتبطة
ز
 نسخة إىل مدير مركز إعادة مشاركة مدارس بوسطن العامة ف

ا إجراء مقابلة خروج إلبالغ الطالب ومقدمي 
ً
بالنسبة للطالب الذين لديهم برنامج تعلم فردي، يجب عىل قسم التعليم الخاص أيض

 . الرعاية بحقوقهم

 
c.   ي غضون يجب عىل قائد المدرسة إجراء االجتماع بما يناسب الو

ز
أيام من إرسال اإلشعار. بناًء عىل طلب  10الد / مقدم الرعاية، ولكن ف

 يوًما.  14الوالدين / مقدم الرعاية، يجوز منح تمديد ال يتجاوز 

 
ضع و إذا كان الطالب يقدم تقاريره إىل المدرسة بعد مقابلة الخروج مع الوالد / مقدم الرعاية، فيجب عىل قائد المدرسة التأكد من  د. 

 " عىل سجل الحضور. Pعالمة "

 
إذا لم يعود الطالب أو ال يعود إىل المدرسة بعد مقابلة الخروج مع الوالد / مقدم الرعاية، يجب عىل قائد المدرسة طلب بيان من   ه. 

م نسخة من هذه الرسالة إىل مدير الخيارات التعليمية والقائد التنفيذي، هنا   الوالد / مقدم الرعاية عىل نموذج الرسالة المرتبطة
ّ
. قد

ز إنهاء مهمته داخل مدارس بوسطن العامة، أي 625وفصل الطالب عن طريق االستمارة  ، وهي االستمارة الخاصة بالطالب الذي يتعي 
ي غيابه بدقة، أو الطالب ا

ز
لطالب الذي يذهب إىل مدرسة خاصة أو عامة خارج مدينة بوسطن، أو الطالب المجهول الذي تم التحقيق ف

ِصل" من المدرسة.  يتطلب النموذج 
ُ
 : 625الذي " ف

 
ي يبدأ فيها النموذج، )للطالب الذي "ُيفَصل"، االحتفاظ  . 1 

ي المدرسة الت 
ز
نسخ بالاالحتفاظ بنسخة واحدة ف

ا(. 
ً
 البيضاء والصفراء، أيض

 

https://docs.google.com/document/d/1jXBToeNRoZEvr2kTqeYcBXkEf6ungaTYHVWXbtJZd7I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bJFN2Pnlf6xap4vSMUftDf-Y3PRf8RHS1zeHT7oOBTE/edit?usp=sharing
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ها من نظام  .  2  إصدار نسخة واحدة إىل الوالد / مقدم الرعاية للطالب الذي يذهب إىل مدرسة خاصة أو غب 
 المدارس العامة. 

 
ف الدراسي الجديد النظام.  إذا نقل الطالب إىل مدرسة خاصة أو إىل مدرسة  .  3  إصدار نسخة واحدة إىل المشر
 ة، يتم إرسال هذه النسخة إىل مدير المدرسة الجديدة. مستأجر 

 
ي هذه الفئة العمرية الذي يرفض والده/مقدم الرعاية مقابلة قائد المدرسة أو الذي ال   ز. 

ز
يجب عىل قائد المدرسة فصل الطالب ف

ز  ي قانون ماساتشوستس العام. يمكن تحديد مكان وجوده بعد كل محاولة تم إجراؤها وتوثيقها لتحديد مكان الطالب كما هو مبي 
ز
ف

. فقط بعد بذل جهد بحسن نية إلدراج الوالد / مقدم الرعاية يمكن إجراء مقابلة الخروج مع الطالب دون 207، القسم 766-الفصل

 وجود الوالد / مقدم الرعاية. 

 
 . 615 ر تفعيل الفصل، نموذجيجب عىل قائد المدرسة االحتفاظ بسجالت مفصلة ويمكن الوصول إليها بسهولة لكل طالب تبر  ح. 

 

ي  6الطالب دون سن 
ز
 الدراسي العام أكتوبر من  1سنوات ف

 
a.   ي غضون أسبوع بعد استالم النسخة المطبوعة من الطالب المستجد/ الطالب غب  مقدم للتقارير، يجب عىل قائد المدرسة التواصل

ز
ف

نامج التعليمي للمدرسة ؛ يتم تشجيع الوالد / مقدم كتابًيا مع الوالد / مقدم الرعاية للطالب إلبالغه بأنه تم حجز مك ي البر
ز
ان للطالب ف

ي غضون أسبوع واحد أو يتم تشي    ح الطالب. يرجر استخدام نموذج 
ز
الرعاية عىل ضمان حضور الطالب ؛ ويجب عىل الطالب اإلبالغ ف

 هنا.  المرفقالرسالة 

 
b.  ا إلجراءات النموذج

ً
ي غضون أسبوع واحد، يجب عىل قائد المدرسة فصل الطالب وفق

ز
المفصلة أعاله.  ال يلزم  625إذا لم يبلغ الطالب ف

ي مع الوالد / مقدم الرعاية.  
ز
 التواصل اإلضاف

 
ز ستة وستة عشر عاًما حت  يتم االنتهاء من جميع اإلجراءات المذكورة أعاله ال يجوز لقادة المدارس تشي    ح  اوح أعمارهم بي 

الطالب الذين تب 
ز عىل الحضور.  في  ي إشعار خطي من المشر

 وحت  يتم تلق 

 
 أكواد الفصل

 
 . عىل نسخة من أكواد الفصل من هنا  يمكن العثور من المهم استخدام رمز التفري    غ المناسب عند سحب الطالب من مدارس بوسطن العامة.  

 
 

ز عىل الحضور في   إجراءات اإلحالة إىل المشر
 

ز عىل الحضور  ويدعو هذا التكرار لسياسة الحضور المدارس إىل توىلي ملكية الحضور والت في  دخالت الداعمة واستخدام اإلحاالت إىل المشر
ز عىل الحضور. بموجب  في  ي هذا السياق، يعكس هذا التعميم إجراءات مدارس بوسطن العامة إلحالة الطالب إىل المشر

ز
كمالذ أخب  فقط. ف

ي بوسطن أن  ز، 39و، والقسم  39ه، القسم 39، القسم 21، القسم 119قانون ماساتشوستس العام الفصل 
ز
يجوز لمحكمة األحداث ف

ي حاجة إىل خدمات.  
ز
ي التماسات لتحديد ما إذا كان الطفل ف

ز
ف عىل الحضور تقديم تنظر ف ي مدارس بوسطن العامة، يجوز فقط للمشر

ز
ف

 التماس إىل الطفل الذي يحتاج إىل مساعدة نيابة عن المقاطعة للحضور أو المسائل المتعلقة بالسلوك.  

 
 وهو يحتوي عىل مبادئ توجيهية بشأن:  

 
 إجراءات اإلحاالت وخطة تدخل الحضور ●
 اإلخطار باألطفال الذين يحتاجون إىل مساعدة ●
ي ذكر السبب ●

ز
 فشل الكبار ف

 
 الخلفية

 

ي عشر الفصل  1من قانون ماساتشوستس العام الجزء  119الفصل 
ي والثانوي  10المادة  69الباب الثانز

تنص عىل أن وزارة التعليم االبتدان 
يجب أن تعتمد لوائح تؤسس عملية التصديق عىل برنامج التغيب عن المدرسة، بما يتفق مع السلوكيات الصحية وإطار المدارس 

https://docs.google.com/document/d/1DiYbqhE-S_-oHJ982Kb5bRVOg5bfILaEyd16sA7ASnE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NDId7JWVWbfU2jCmPdOBzOB3lVcMUcQbhxp_k0iiuPo/edit%23gid=0
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ط أن ُيقّيم برن2008من القانون لعام  321من الفصل  19العامة والذي ُوضع بموجب المادة  امج تجنب التغيب عن , و يشب 
ي ذلك عىل 

ز
ي تجعل الطالب من المرجح أن يغيبوا، بما ف

المدرسة مستوى الدعم المدرسي للطالب و العائالت و معالجة الظروف الت 
ي أي 

سبيل المثال ال الحض, عدم المعرفة المسبقة أو المعالجة الغب  كافية لالحتياجات الخاصة، البلطجة والتحرش. يجب أن يقز
 لمنع التغيب عن المدرسة تم إنشاؤه بموجب هذا القسم من قبل منطقة مدرسية بمتطلبات الشهادة المعتمدة من قبل القسم.  برنامج

 
ي المدرسة والوكاالت الخارجية، تقديم إحالة إىل المحكمة بناء عىل نتائج  

ز عىل الحضور، الذين يعملون بالتعاون مع موظقز في  يمكن للمشر
.  التحقيق وأنماط الحضو  تقديم إخطار بحاجة األطفال للمساعدة هو المالذ األخب  إذا فشلت التدخالت ر السابقة والحضور اإلشكاىلي الحاىلي

ي تحقيق التحسن. 
ز
ي الحضور ف

    األخرى من قبل المدرسة والوكاالت الخارجية و / أو موظقز

 
 لتالية مع تاريخ ميالد الوالد/مقدم الرعاية اإللزامي:  يجوز للمشرف على الحضور تقديم التماسات إخطار بحاجة األطفال للمساعدة ا

 
 عادة التغيب

 أشهر.  3أيام كل  8رفعت التهمة المدنية عىل الطالب الذين يتغيبون عن المدرسة لمدة 

 
ي االمتثال ألنظمة المدرسة

ز
 الطالب الذي يفشل مراًرا وتكراًرا ف

ي االمتثال للوائح القانونية والمعقولة لمدرسة الطالب. التهمة المدنية المقدمة عىل الطالب الذين يفشلون 
ز
 مراًرا وتكراًرا ف

 
ي ذكر السبب

ز
 فشل الكبار ف

م عندما يكون غياب الطالب خارج عن سيطرته ولكن بسبب عمل أو تقاعس مقدم الرعاية، عىل سبيل المثال، يكون الطفل 
ّ
االلتماس الَمقد

 أصغر من أن يصل إىل المدرسة بمفرده. 

 
 

 تدخل الحضور خطة
 

ي منصة بانوراما نجاح الطالب، فإن خطة تدخل الحضور متاحة لكل طالب لديه 
ز
ز يجب الن توثيق جميع أنشطة تدخل الحضور ف ي حي 

ز
ف

ي نظام معلومات الطالب 
ز
. تخدم خطة تدخل الحضور ف ز ي نظام معلومات الطالب عىل منصة أسير

ز
ر ف  من الغياب غب  المبر

أربعة مرات أو أكبر
ز األغراض التالية: عىل   منصة أسير

ة الوسم.  ● ي فب 
ز
ر ف  من الغياب غب  المبر

ز لإلحالة إىل المحكمة بسبب ثمانية مرات أو أكبر  تحديد الطالب المؤهلي 

اتيجيات منع الحضور / التدخل.  ●  لقادة المدارس أن يوصي قضية إىل المحكمة كمالذ أخب  عندما يتم استنفاد جميع اسب 

ي يوص بها للمحكمة.  لتوثيق أي أنشطة تدخل ●
فون عىل سيضمن ا الحضور المتعلقة باالمتثال، وخاصة بالنسبة للقضايا الت  لمشر

ز )أي: إذا انتقلت القضية نحو المحكمة، فإن  ا إىل منصة أسير
ً
الحضور إدخال أي وثائق متعلقة باالمتثال من منصة بانوراما أيض

 عن نسخ خطة التدخل
ً
ف عىل الحضور يكون مسؤوال (.  المشر ز  من بانوراما إىل أسير

ي  ●
ي المدرسة التحقق من أن جميع الطالب الذين لديهم خطة تدخل الحضور الت 

ز
ي الحضور ف

لفحص الجودة، حيث يمكن لموظقز
ة وضع العالمات(  ي فب 

ز
ر ف  من الغياب غب  المبر

ز )نتيجة ألربعة مرات أو أكبر ي نظام معلومات الطالب عىل منصة أسير
ز
تم تحميلها ف
 
ً
ز بشكل لديهم أيض ي بانوراما. كأفضل ممارسة، يجب أن يكون لدى جميع الطالب الغائبي 

ز
ي تم إنشاؤها ف

ا خطة نجاح الحضور الت 
ي بانوراما. 

ز
 مزمن خطة نجاح للحضور ف

 
ي 
ز
ة الوسم, قد يوصي قائد المدرسة بخطة تدخل الحضور للمحكمة ف ي فب 

ز
ر ف ظام ن بمجرد أن يبلغ الطالب ثمانية مرات من الغياب غب  المبر

ز  معلومات الطالب.  ي منصة أسير
ز
ا ف

ً
فون عىل الحضور إدخال أي وثائق متعلقة باالمتثال أيض ي ذلك خطة نجسوف يضمن المشر

ز
اح ، بما ف

ي أجريت مع الطالب، كما هو موثق باستخدام بانوراما.  
ي الحضور، مع خطوات تدخل الحضور الت 

ز
وري ف تاري    خ ميالد الوالد / مقدم الرعاية ضز

سيتطلب برنامج خطة تدخل الحضور تقديم تاري    خ ميالد الوالد / مقدم الرعاية وتوثيق خطوات التدخل كخطة نجاح   القضائية.  العملية
ي 
ز
ف عىل الحضور بالتحقيق ف ي بانوراما. بدون هذه المعلومات، ال يمكن التوصية بخطة تدخل الحضور للمحكمة. سيقوم المشر

ز
للحضور ف

ي قس
ز
ز وقادة المدارس. توصيته واإلبالغ عنها ف ز عىل الحضور. يمكن االطالع عىل التعليقات من قبل المرسلي  في  تم توضيح ي م تعليقات المشر

ي الحضور 
ز
 . هنا  تعليمات معالجة خطة التدخل ف

 
ي عملية اإلخطار بحاجة األطفال للمساعدة الخطوات الم

ز
 درسية ف

 
 اإلخطار بحاجة األطفال للمساعدة :  التغيب عن المدرسة

 
ي من نظام   .1

ونز يد اإللكب  ر الرابع، سيتلق  قائد المدرسة أو الموظفون المعينون ومعلم الصف الدراسي إشعاًرا بالبر عند الغياب غب  المبر

https://docs.google.com/document/d/1GDDo_e7j8D3d9Pw6r2qGWmPYHBFcSBvTF76z5lTgT3s/edit
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ي خطة تدخل الحضور خالل الفصل الدراسي للطالب.  
ز
 معلومات الطالب يبلغهم بأنه تم البدء ف

 
ز أو معلم الصف أن يوصي بإرسال  .2 ز المعيني  ، يمكن لرئيس المدرسة أو الموظفي  ر الثامن خالل الفصل الدراسي عند الغياب غب  المبر

ي الحضور للطالب إىل المحكمة بسبب الغياب 
ز
ي خطة التدخل ف

ز
المفرط وعدم االمتثال لخطة نجاح حضور الطالب، كما هو موثق ف

ي بانوراما  بانوراما. 
ز
ي الحضور موثقة ف

ز
ي الحضور للمحكمة إذا لم يكن لدى الطالب خطة نجاح ف

ز
ي هذا  . ال يمكن التوصية بخطة التدخل ف

ز
ف

ا إىل اإلج ً ي القضية، مشب 
ز
ف عىل الحضور المناسب بالتحقيق ف  راء الذي اتخذته المدرسة بالفعل حت  الن وإىلالوقت، سيقوم المشر

ي مواقع العمل،
ز
لية / األم / مقدمي الرعاية ف

ز ي أبلغت عنها.  ويمكن أن يشمل التحقيق المكالمات الهاتفية، والزيارات المبز
 النتائج الت 

و  ي بعض الحاالت، االتصال بالوكاالت والزيارات المدرسية والمكالمات الهاتفية، والرسائل إىل الباء / مقدمي الرعاية عند الضز
ز
رة، وف

 المعنية واإلحالة إليها. 

 
ف عىل الحضور تقريًرا عن نتائج التحقيق إىل المدرسة من خالل نظام معلومات .3 ا من المدارس يقدم المشر

ً
ف أيض .  سيطلب المشر

 إبقائهم عىل علم بمزيد من مشاكل الحضور. 

 

ي الحضور إضافية إىل مكتب الحضور فقط إذا تم إغالق إخطار  إذا لم يتحسن الحضور، يجب عىل المدارس . 3
ز
إرسال خطة تدخل ف

ي بانوراما لتحديث الخدمية 
ز
بحاجة األطفال للمساعدة المفتوح، وتنبيه الخدمية للمتابعة مرة أخرى.  يجب توثيق التدخالت اإلضافية ف

 عىل اإلجراءات والنتائج الالحقة للمدرسة. 

 
ي أو اجتماع الحضور.  سيتم إجراء التحق .  4

ونز يد اإللكب  ي نظام معلومات الطالب أو البر
ز
ا من خالل الرد ف

ً
 يق والمتابعة الحق

 
ا إىل نتائج التحقيق،  .  5

ً
ي المدرسة، واتخاذ القرارات بشأن اإلجراءات المستقبلية استناد

فون عىل الحضور، والعمل مع موظقز المشر
الخيار الوحيد هو إحالة المحكمة.  يتم اتخاذ قرار أولياء األمور / مقدمي الرعاية والمدرسة.  وأنماط الحضور السابقة، والمراسالت مع 

ف عىل الحضور بناًء عىل نتائج الخطوات  فقط بعد استنفاد جميع مسارات  4-1تقديم إخطار بحاجة األطفال للمساعدة من قبل المشر
 من الغياب غب   8فال للمساعدة  إال إذا كان الطالب قد تراكم عليه العمل األخرى الممكنة. لن يتم تقديم إخطار بحاجة األط

مرات أو أكبر
ي بانوراما. 

ز
ة خطة نجاح الحضور ف ز ي رب  ع واحد من العام الدراسي وكانت المدرسة قد وثقت خطوات التدخل باستخدام مب 

ز
ر ف  المبر

 
ف عىل الحضور سوف يخ .6 طر المدرسة بهذا اإلجراء باستخدام نموذج معلومات عندما يوص بخطة تدخل الحضور للمحكمة، فإن المشر

ز ضابط مراقبة للطفل من قبل المحكمة إذا تم تقديم  ف الحضور أو سوف عبر التواصل بشكل شخصي أو عبر الهاتف.  سيتم تعيي  المشر
 إخطار بحاجة األطفال للمساعدة. 

 
ز و/أو الخدمية. إذا لم يتحسن الحضور بعد تقديم إخطار بحاجة األطفال للمساعدة، في .7  جب التواصل مع ضابط المراقبة المعي 

 
 

ي االمتثال ألنظمة المدرسة
ز
 اإلخطار بحاجة األطفال للمساعدة للطالب الذي يفشل مراًرا وتكراًرا ف

 
ي االمتثال ألنظمة المدرسة

ز
محكمة  لدى يجب أن تتبع قرارات تقديم إخطار بحاجة األطفال للمساعدة للطالب الذي يفشل مراًرا وتكراًرا ف

ي 
ز
ي مدونة قواعد السلوك الخاصة بمدارس بوسطن العامة، بما ف

ز
ي مقاطعة سوفولك، خطوات الوقاية/التدخل وأفضل الممارسات ف

ز
األحداث ف

ي االمتثا مالحظة:  ذلك الفلسفة والمبادئ التوجيهية. 
ز
 لال يمكن تقديم إخطار بحاجة األطفال للمساعدة للطالب الذي فشل مراًرا وتكراًرا ف

ي الصف السادس وما فوق. 
ز
 ألنظمة المدرسة إال للطالب ف

 
ي االمتثال الثالث لقواعد المدرسةبعد االنتهاك الخطب    .1

ز
، ستطلب المدرسة إخطار بحاجة األطفال للمساعدة )الفشل مراًرا وتكراًرا ف

ي نظام معلومات الطالب إىل مكتب الحضور للمتابعة والتحقيق.  بعد 
ز
ملء الطلب، يجب أن تكون المستندات لألنظمة المدرسية( ف

ز سلوك  التالية مرفقة بالفاكس: نسخ من رسالة موقعة من مسؤول المدرسة عىل ورق مع خطوات الوقاية / التدخل المتخذة لتحسي 
ة الثالثة.   ا تقديم وثائق عن االنتهاكات الخطب 

ً
 الطالب. يجب عىل المدرسة أيض

 
ي  .2

ز
ف عىل الحضور بالتحقيق ف ر تقديم الطلبسيقوم المشر .  وسف يقدم/تقدم القرار إىل  القضية وتحديد ما إذا كان هناك ما يبر

 المدرسة. 

 
ف عىل الحضور سوف يخطر المدرسة بهذا اإلجراء باستخدام إخطار بحاجة األطفال للمساعدة عندما يتم تقديم التماس .3 ، فإن المشر

ف الحضور أو سوف عبر التواصل بشكل ش ز ضابط مراقبة للطفل من قبل نموذج معلومات المشر خصي أو عبر الهاتف.  سيتم تعيي 
 المحكمة. 
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ز و/أو الخدمية،  .4 إذا لم يتحسن سلوك الطالب بعد تقديم إخطار بحاجة األطفال للمساعدة، فيجب التواصل مع ضابط المراقبة المعي 

ي اإلجراء المناسب بموجب مدونة قواعد 
ز
ي قدًما ف

ي المصز
ز
 السلوك. ويجب أن تستمر المدرسة ف

 
ي ذكر السبب

ز
 اإلخطار بحاجة األطفال للمساعدة : عملية فشل الكبار ف

 
ة ا من الذهاب إىل المدرسة.  هذه تهمة خطب 

ً
 ،هذه الحاالت هي شكاوى جنائية مقدمة ضد الباء / مقدمي الرعاية الذين يمنعون أطفالهم عمد

ف عىل الحضور نيابة ع ز الدستوري من المشر ي تتطلب شهادة اليمي 
ز
ن المدرسة.  يمكن للمحاكم أن تغرم الوالدين / مقدمي الرعاية، وف

 الحاالت القصوى، يمكن أن تؤدي إىل عواقب أخرى لعدم االمتثال. 

 
ي حاالت اإلخطار بحاجة األطفال للمساعدة، إال أنه يتم رفعها ضد الوالد / مقدم الرعاية إذا عبر التح

ز
يق قالخطوات هي نفسها كما هو موضح ف

ي بعض الحاالت، ال يمكن  الذي
ز
، ف ي

ير البالغ، والمعلومات حول الوالد/مقدم الرعاية مطلوبة والت  ف عىل الحضور عىل أدلة لتبر أجراه المشر
ي المدرسة.  عىل سبيل المثال، 

ال يمكن تقديم الشكوى دون تاري    خ ميالد الوالد/مقدم الرعاية ووصفه الحصول عليها إال من قبل موظقز
ي منصة بانوراما الجسدي، باإلضا

ز
ة خطة نجاح الحضور ف ز ع لذلك، من المهم أن يجم  . فة إىل أدلة موثقة عىل تدخالت الحضور باستخدام مب 

 موظفو المدرسة هذه المعلومات قبل التوصية بقضية للمحكمة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمزيد من المعلومات حول هذا التعميم، اتصل عىل:  
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ف العام  دكتور بريندا كاسيليوس، المشر

 

 

 


