
ة   ات قواعد الحضور للف�ت   2022- 2021تغي�ي
 ملحق دل�ل حقوق الطالب و مسؤول�اتهم 

 
نت امن ع�ب اإلن�ت ف  تع��ف التعل�م الم�ت

 
ف الطالب ومعلم معتمد (لد�ه شهادة   ي الوقت الفع�ي بني

نت" التعل�مات المجدولة �ف امنة ع�ب اإلن�ت ف ُ�قصد بـ "التعل�مات الم�ت
ي  تعل�م�ة ) أو ف��ق عمل 

ا للتواصل التفاع�ي المبا�ث ثنائئ ف عل�ه مدرس معتمد و�وفر فرص� المنطقة التعل�م�ة الذي ��ث
نت.   االتجاە ع�ب اإلن�ت

 
امن   ف  تع��ف التعل�م غ�ي الم�ت

 
ا عن بيئة المدرسة الماد�ة دون اتصال   ي أعدها مدرس معتمد وتحدث بع�د� ي التعل�مات الئت امنة" تعئف ف "التعل�مات غ�ي الم�ت

نت كود واشنطن اإلداري (تفاع�ي  امنة ع�ب اإلن�ت ف ي االتجاە. �حدد الغ�اب من التعل�مات الم�ت
  WAC 392-401-016ثنائئ

نت كما هو الحال عندما ال �قوم الطالب بتسج�ل الدخول إ� الفصل   امنة ع�ب اإلن�ت ف غ�اب الطالب عن التعل�مات الم�ت
امن.   ف  الدرا�ي الم�ت

 
) الحد األدئف من الوقت العتبارە ح ي التعلم عن بعد (أخذ الحضور اليو�ي

ا �ف �  ا�ف
 

ي 
 االبتدائئ
ي  ● ا  9:00الجدول الزمئف امن ؛  2:00 - صباح� ف امن 3:30-2:00مساًء ، م�ت ف   غ�ي م�ت

o  ا و   9:15س�ح�ف المعلمون الساعة ا ، فهو غائب.   12:45صباح�  مساًء ؛ إذا لم �كن الطالب  حا�ف
o  ف وقت بدء ي بني

 الفصل وحضور المعلم س�كون التأخ�ي االبتدائئ
  المدرسة المتوسطة

ي هو   ● ا  8:00الجدول الزمئف امن ، 2:00 -صباح� ف امن 2:45-2مساًء ، م�ت ف  مساًء غ�ي م�ت
o (امن ف ي كل فصل درا�ي (م�ت

 �أخذ المعلم الحضور �ف
o  �ة ذلك الفصل  10دقائق �عت�ب تأخر ، و�عد   10ما �صل إ  دقائق �كون الغ�اب لف�ت
 المدرسة الثان��ة

 
ي هو   ● ا  7:45الجدول الزمئف امن ،   12:25 -صباح� ف امن   3مساًء م�ت ف ف إ� الخم�س ، غ�ي م�ت ي اليوم من االثنني

ات �ف ف�ت
 بال�امل يوم الجمعة

o  ف إ� الخم�س امن ، من االثنني ف ي كل فصل درا�ي ، م�ت
 �أخذ المعلمون الحضور �ف

o  �ة   10دقائق هو تأخر ، و�عد   10ما �صل إ  ذلك الفصل. دقائق �كون الغ�اب لف�ت
o   أ�ام الجمعة ، �حتاج الطالب إ� �سج�ل الدخول ل�ل فصل درا�ي ، وس�قوم المعلمون  بفحص شبكة

نت باستخدام    ا ومرة أخرى بحلول الساعة  12:15بحلول الساعة    Schoologyالتواصل ع�ب االن�ت ظهر�
ا عن فصوله الدرا 2:30 ا أو غائب�  س�ة. مساًء لتسج�ل ما إذا كان الطالب متأخر�

 
 الحضور مقابل المشاركة 

 
ي المناقشة أو الدردشة ، �ف نظر االعتبار عند تحد�د ما إذا كان  

ال �جب أخذ المشاركة ، مثل �شغ�ل الف�ديو والمشاركة �ف
ة عن الحضور.  ف ا أم ال. هذە أمثلة ع� المشاركة و�جب اعتبارها متم�ي �  الطالب حا�ف

 
امنةالغ�اب عن التعل�مات غ�ي  ف  الم�ت

 



امنة عندما ال �كون هناك دل�ل ع� وصول الطالب إ�   WAC  392-401-016�عّرف  ف غ�اب الطالب عن التعل�مات غ�ي الم�ت
امنة �جب أن   ف ي األ�شطة غ�ي الم�ت

ا أن الدل�ل ع� مشاركة الطالب �ف امن المخطط له. يوضح هذا القسم أ�ض� ف النشاط غ�ي الم�ت
ا عندما يتم التخط�   ط للمشاركة أو توقعها. �حدث يوم��

 
 

WAC 392-401-020 الغ�اب المعذر - �جب إعفاء الغ�اب لألسباب التال�ة 
 

ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� ، الطب ، االستشارة ، طب   .1
ي (بما �ف المرض أو الحاالت الصح�ة أو التشخ�ص الطئب

ف أو  ف لالعتماد ع� المواد ال��م�ائ�ة أو الصحة  األسنان ، فحص الب� ، الحمل وعالج المر�ف الداخليني الخارجيني
ا.   العقل�ة) للطالب أو الشخص الذي �كون مسؤوال عن الطالب قانون��

ي األ�ة ،  .2
ي ذلك ، ع� سب�ل المثال ال الح� ، وفاة أو مرض �ف

 حاالت الطوارئ األ�ة بما �ف
ي ذلك االحتفال بعطلة دين�ة أو  .3

ي بما �ف
ي أو الثقا�ف . الغرض الديئف ي

ي أو ثقا�ف ي تعل�م ديئف
 ثقاف�ة أو المشاركة �ف

4.  . ف ي أو �شاط بأمر من المحكمة أو خدمة هيئة محلفني
 محكمة أو إجراء قضائئ

ي أو مقابلة المنحة الدراس�ة.  .5  ز�ارة ما بعد الثان��ة أو المدرسة الفن�ة أو برنامج التدر�ب المهئف
ف الدولة بأ�شطة البحث واإلنقاذ المتوافقة مع قانون و  .6  .RCW 28A.225.055اشنطن المعدل (تع�ت
7.  . ي ا بحالة الطالب الذي �كون بال مأوى أو تحت حالة  رعا�ة التبئف � ا مبا�ث  يرتبط الغ�اب ارتباط�
ي الخدمة الفعل�ة  بما يتفق مع   .8

ي الذي هو عضو �ف
الغ�اب المتعلق �سبب مكان الوظ�فة ألحد الوالدين أو الو�ي القانوئف

RCW 28A.705.010. 
ا للفصل  الغ�اب �سبب .9 إذا كان الطالب ال يتل�ت   WAC 400-392اإل�قاف أو الطرد أو الطرد الطارئ المفروض وفق�

ي 
ي أ�شطة "دورة دراس�ة" مؤهلة ع� النحو المحدد �ف

 .WAC 392-121-197خدمات تعل�م�ة ولم يتم �سج�له �ف
ي ذلك حاالت الغ�اب المتعلق .10

ة بالتهد�دات أو االعتداءات أو الغ�اب �سبب مخاوف تتعلق �سالمة الطالب ، بما �ف
 التنمر. 

 الغ�اب �سبب حالة الطالب كمهاجر و.  .11
�شاط معتمد يتوافق مع س�اسة المنطقة التعل�م�ة ومتفق عل�ه �شكل متبادل من قبل المدير أو من ينوب عنه والوالد   .12

 أو الو�ي أو الشاب المتحرر. 
نت أو االتصال). الغ�اب �سبب افتقار الطالب إ� األدوات التعل�م�ة الال .13 ي ذلك القدرة ع� الوصول إ� اإلن�ت

 زمة (بما �ف
 

 الغ�اب بعذر أثناء إغالق منشأة المدرسة 
 

ي حالة   WAC  392 -401-020 )2تمت إضافة قسم جد�د  
ا �ف ي تحدد أسباب وجوب اعتبار الطالب غائب� إ� القاعدة الئت

ي حاالت الطوارئ �سبب 
ي  COVID-19إغالق مرفق المدرسة �ف  األمراض المعد�ة األخرى أو ال�وارث الطب�ع�ة أو أي أو تف�ث

امنة.  ف امنة وغ�ي م�ت ف  حدث آخر عندما �طلب من المقاطعات تقد�م تعل�مات م�ت
ە من األمراض  COVID -19(أ) الغ�اب المتعلق بمرض الطالب أو الحالة الصح�ة أو المواع�د الطب�ة �سبب  أو غ�ي

 المعد�ة. 
ي �سبب (ب) حاالت الغ�اب    COVID-19المتعلقة برعا�ة أحد أفراد األ�ة المصاب بمرض أو حالة صح�ة أو موعد طئب

 أو أمراض معد�ة أخرى أو حالة صح�ة طارئة أخرى تتعلق ب�غالق مرفق المدرسة. 
ور�ة مؤق ي تكون �ف امات األ��ة للطالب خالل ساعات الدراسة المنتظمة الئت ف ا  (ج) حاالت الغ�اب المتعلقة باالل�ت ت�

 �سبب إغالق مرافق المدرسة ، إ� أن يتم اتخاذ ترتيبات أخرى ؛ و
امات األخرى لوالدي الطالب خالل ساعات الدراسة المنتظمة ، حئت �مكن            ف (د) الغ�اب �سبب جدول العمل أو االل�ت

 اتخاذ ترتيبات أخرى. 
 

 مجلس المشاركة المجتمع�ة
 

ي  ا لمذكرة تفاهم ("مجلس المشاركة المجتمع�ة" �عئف ا تم إ�شاؤە وفق� ف محكمة األحداث ومنطقة المدرسة  MOUمجلس� ) بني



و�تألف من أعضاء المجتمع المح�ي الذي �ح�ف ف�ه الطالب إ� المدرسة. تمت إعادة �سم�ة مجالس الغ�اب بدون سبب 
 مقنع  إ� مجالس المشاركة المجتمع�ة. 

 
 التماسات التغ�ب عن المدرسة

 
ف ع� الم ي موعد ال يتجاوز سبع (يتعني

) حاالت تغ�ب بدون عذر 7نطقة التعل�م�ة تقد�م التماسات التغ�ب عن المدرسة �ف
. تمتلك المقاطعات اآلن حئت الغ�اب 15خالل  شهر وما ال ي��د عن خمسة ع�ث ( ي العام الدرا�ي

) حالة تغ�ب بدون عذر �ف
، وتوف�ي التدخالت المستندة إ� الب�انات ، وعقد خطة التعل�م   السابع (السابع) بدون عذر للطالب إلدارة الفحص / التقي�م

 . 504أو خطة   IEPللطالب الذين لديهم خطة   504) أو ف��ق القسم IEPالفرد�ة (
 
 


