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تأكد من أن طفلك يف املدرسة يوميًا

هل تعلم ؟ 
A ميكن أن يعاني طفللك أكادمييا إذا تغيب 

عن املدرسة بنسبة %10 )17 يوماً تقريباً(  
والتي ميكن ان تكون يومني فقط يف الشهر ، 

وقد يحدث  ذلك قبل أن تعرف. 

A ليس مهمًا إذا كانت هذة الغيابات بعذر 
أو بدون عذر ، أنها متثل الوقت الضائع  يف 

الفصل الدراسي وفرصة ضائعة من طفلك 
للتعلم. 

A احلضور يؤثر مبكرًا ومن الروضة ، 
تشير الدراسات إلى أن األطفال الذين يتغيبون 

أياماً كثيرة  يف رياض األطفال والصف األول 
سيعانون كثيراً ملواكبة تعلمهم وستكون لديهم 

متاعب يف إتقان القراءة. 

A الغياب املزمن وحتى الصف السادس 
هي عالمة حتذير تقود الى أن الطالب سوف 

يتسرب من املدرسة. 

A الغياب قد يؤثر على الفصل الدراسي 
بأكملة إذا كان املعلم تباطئ يف التدريس 

ملساعدة األطفال الغياب  للحاق باألخرين. 

A احلضور مهارة هامة تساعد طفلك  
على التخرج، والقيام بأداء جيد يف الكلية 

والعمل. 

مالذي ميكن القيام فية؟ 
A بالنسبة لألطفال الصغار ، حدد وقتًا منتظمًا للنوم 

ونهوض روتيني صباحًا. حضر املالبس واحلقيبة الدرسية  
يف الليلة السابقة.  

A لألطفال األكبر سنًا، يمكنك وضع وقتًا روتينيًا 
للواجبات المنزلية ووقتًا النوم. تأكد  من إطفاء األنوار 

والهواتف احملمولة وألعاب الفديو والكومبيوترات. 

A حاول عدم جدولة المواعيد الطبية واألسنان خالل 

اليوم الدراسي، ويف حاالت الضرورة القصوى يتم حتديد 
املواعيد بعد الساعة العاشرة صباحاً. 

A التسمح لطفلك البقاء في البيت مالم يكون مريضًا 

حقًا.  وينبغي ان تعرف أن الشكوى من أالم يف املعدة أو 
الصداع هي نوع من اجلزع وأن ال تكون سببا  للبقاء يف املنزل. 

A كن مطلعًا على إتصاالت طفلك اإلجتماعية 

الرئيسية .  أن ضغط األقران قد يؤدي الى التهرب كما أن 
الطالب بدون أصدقاء كثر قد يولد شعور بالعزلة. 

A ضع نموذجًا لطفلك.وضح لطفلك أن موضوع احلضور 

مهم لك وسوف التسمح بالغياب مالم ان يكون الشخص مريض 
حقيقًة .

A يمكنك الرجوع الى  المدرسة للحصول على 

المساعدة. إذا كان طفلك أوالعائلة تواجه حتديات يف وسائل 
النقل أوالسكن أو املسائل الصحية ميكن مفاحتة املدرسة 

للحصول على الدعم. 


