
HISD Attendance Policy 

 (HISDسياسة الحضور/ المنطقة التعليمية)

من المنطقة التعليمية  يعتبر مسجالً فيها. يجب على الطالب الحضور في المدرسة لمدة ساعتين على األقل  يستفاداي طالب 

هذة الحدود الزمنية لمدة نصف يوم دراسي ، وأن يحضر اربع ساعات على األقل ليعتبر حاضراً لمدة يوم كامل.  ليعتبر حاضراً 

 فترات المرور أو اي وقت غير تدريسي. تشير الى وقت التدريس  ، وال تشمل فترة الغذاء أو أألستراحة أو 

 األبالغ المدرس  – اتالغياب

 عندما يكون لدى الطالب ثالثة غيابات و أولياء األمورإبالغ الوالدين أيجب على المدرسة 

 و تأخر طفلك؟تغيب أ ماذا تفعل عند

سباب أ تتضمن قد للمدرسة .  ةعند عودت ولي األمريجب على الطالب الغائب أو المتأخر أن يقدم عذر خطي من الوالدين أو 

 مايلي:  األستثناءات من الغيابات والتأخر

 مرض شخصي 

  في العائلةمرض أو وفاة 

 حجر 

 حالة الطرق مما تجعل التنقل خطراً.سوء سوء األحوال الجوية و 

 .المشاركة في النشاطات المدرسية بموافقة مدير المدرسة 

  ف السلوكموظإجراءات محكمة األحداث بموافقة. 

  .زيارة جامعة بموافقة 

 حاالت الطوارئ. 

 لمشرف على المدارسأو ألي سبب أخر مقبول من المعلم أو مدير المدرسة أو ا. 

 ريخ الغياب أو التأخر. تبدأ فترةيجب ان تكون األعذار المكتوبة في حوزة المدرسة في موعد أقصاة ثالثة أيام دراسية بعد تا

 من اليوم الذي يعود فية الطالب الى المدرسة. إعتباراً  الثالثة أيام 

 هل يعتبر التأخر غياباً ؟

من دقيقة (   06مدتة  تبلغ من وقت الدرس الذي 06دقيقة من وقت الدرس ) أو  53عن يجب على الطالب حضور ما ال يقل 

الـتأخر بدون عذر غياباً بدون يعتبر  يعتر حاضراً ما لم يكن مشاركا في رحلة ميدانية أو نشاط أخر وبموافقة المدير.  ان أجل 

 عذر. ان إجراءات التأخر مسألة تأديبية.  

 د الغيابإكمال أاعمال الدروس بع

ألستكمال تلك يجب ان تعطى فرصة للطالب لتعويض األعمال الغير منجزة أثناء فترة الغياب. ويجب تحديد أطار زمني معقول 

 . يرجى اإلتصال بمدرسة طفلك للحصول على مزيد من المعلومات. األعمال

 اإلستثناءات من الغيابات اليومية

وهذا يشمل الطالب الذين يكملون واجباتهم في المنزل مالم  غائبا وقت أخذ الحضور .يعتبر الطالب غائبا من المدرسة إذا كان 

 يكون الطالب مؤهالً إلحدى اإلستثناءات التالية:



  ف محترف حلي وتحت إشراف موظمجلس إدارة المدرسة الم من قبل علية تمت الموافقةمشاركة الطالب في نشاط قد

  من المنطقة التعليمية أو موظف مساعد:

 يحمل شهادة بكلوريوس على أقل تقدير -

 مؤهل للمشاركة في نظام تقاعد المعلم لوالية تكساس -

  مساعدات الطبية في برامجأحد األطفال المؤهلين للان يكون الطالب 

 Early and Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment Programs 

 مرة بدون ان يعتبر غائبا.  قد يعفي الطالب من الحضور لمدة يوم واحد في كلو

  أن يكون لدى الطفل عطلة دينية التي تتطلب منة الغياب من المدرسة.   وال يستلزم  تقديم طلباً مكتوبا مقدما عن

 زجاوالييالغياب  ولكن يستحسن ذلك. و يجب على إدارة المدرسة ان تقبل الغياب بسسب العطلة الدينية. ويجب ان 

يستطيع المدير الموافقة على أيام إضافية ، لكن ومشاركة في العطلة الدينية. لد للسفر ويوم لالغياب على يوم واح عذر

أعمال  بتوفير أيام الحضور،  و يجب على المناطق التعليمية القيام دسيعتبر غائباً بالنسبة لأليام األضافية ألغراض عد

 لها . تكميلية للطالب الذين تم إعفائهم وضمن إطار زمني مناسب إلكما

  يعتبر الطالب غائب بشكل مؤقت بسبب موعد مع أخصائي الرعاية الصحية. المطلوب مذكرة من أخصائي الرعاية

 الصحية لتبرير الغياب. 

 لخدمة واحد من أكثر التدابير  ،مشاركة الطالب في برنامج إرشادي تمت الموافقة علية من قبل المنطقة التعليمية

  نجاز المتميز.برنامج اإل المتقدمة ألستكمال

 مغادرة الطالب للمدرسة 

عاماً  81(  اليجوز للطالب في عمر اقل من HISDبموجب سياسة مجلس المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن)

والد  قبل الساعات الدراسية ألي سبب من األسباب  بدون موافقة خطية مسبقة أو مكالمة هاتفية مَوثقّة منناء مغادرة المدرسة أث

وغيرها من األنشطة التي تشرف عليها  الصفية ، والرحالت الميدانيةلالطالب أو ولي أمرة. وهذا يشمل الغذاء ، والنشاطات ا

 األعذار من قبل مدير المدرسة أو من ينوب عنة.  هذة افقة على مثلوفي المنطقة التعليمية. ويجب المظالمدرسة أو مو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


