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 آموزان دانش

 عذر و غياب و حضور

  ھمه در يکنواخت اعمال برای زير مقررات و ھاروال
  ،»غياب و حضور« ،720 سياست طبق ويليامز، پرينس بخش عمومی مدارس
 تصويب آموزاندانش اجباری آموزش زمينه در ويرجينيا قانون اصول و »تاخير و عذر آموز،دانش غيبت« ،724 سياست
 است. شده

 
 آموزدانش حضور قانونی الزامات .1

A. فعال مدرسه که روزھايی ھمه در که موظفند اجباری آموزش سن در کودکان ھمه ويرجينيا، قانون طبق 
 قوانين و مقررات ،»مدرسه مديره ھيات« سياست طبق که اين مگر شوند، حاضر مدرسه در است،
 باشند. داشته غيبت برای عذری اجباری حضور

B. مسئول افراد ديگر (يا پدر/مادر/سرپرست است، شده ذکر قانون اين 4 و 3 بخشھای در که طور ھمان 
 کند. حاصل اطمينان مدرسه در خود فرزند منظم حضور از که است موظف آموز)دانش امور به رسيدگی
ً  باالتر و ساله 18 آموزاندانش  مشمول متاھل آموزاندانش ھستند. مدرسه در خود حضور مسئول شخصا
 ذکر نسني در مدرسه در حضور الزام نظر از مثالً  آموز،دانش ديگر به مربوط مقررات و قوانين ھمان
  ھستند. قانون، در شده

C. حضور تضمين برای را خاصی اقدامات که موظفند قانون طبق مدارس قانون، اين 4-6 بخشھای طبق 
 دھند. انجام مدرسه در آموزاندانش منظم

D. در حضور از آموزان،دانش منظم حضور تضمين زمينه در مدرسه اقدامات وجود با که آموزانیدانش 
 ملع فرزندشان حضور تضمين زمينه در خود وظيفه به که والدين/سرپرستانی و کنند، خودداری مدرسه
 روابط و جوانان دادگاه« در حقوقی دعوای مشمول قانون اين 6 و 5 بخشھای طبق است ممکن نکنند،

  شوند. »خانوادگی

 تاخير و غيبت گريزی،-مدرسه بندی/تعريفطبقه .2

 يا هموج عنوان با زير مواد طبق غيبت شود.می گفته غيرموجه غيبت نوبت چند يا يک ارتکاب به گريزی-مدرسه
  شود.می بندیطبقه غيرموجه

A. موجه غيبت  

ً  پدر/مادر/سرپرست،   با شده تاييد تماس مبنای بر فقط غيبت      شود:می محسوب موجه زير، داليل به صرفا
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 نوبت ھر بابت و تحصيلی سال طول در غيبت نوبت 10 حداقل بابت آموز.دانش شخص بيماری .1
 آموزدانش پزشک کتبی گواھی است ممکن او نماينده يا مدرسه مدير تعداد، اين بر مازاد غيبت
 تدرخواس را است، کرده غيبت واقعی پزشکی دليل به بنا آموزدانش که موضوع اين تاييد برای
 کند.

 در جز معاينات اين که صورتی در آموزدانش درمان و/يا پزشکیدندان و پزشکی معاينات .2
 نباشد. پذيرامکان مدرسه ساعات

 برادر، نامادری، ناپدری، مادر، پدر، تعريف: (طبق آموزدانش يک درجه بستگان مرگ .3
 شرطی به پدربزرگ/مادربزرگ) يا دختر پسر، ھمسر، خواھرخوانده، يا برادرخوانده خواھر،

 صورتی در پياپی روز پنج از بيش غيبت درخواست ود.نش بيشتر متوالی روز پنج از که
  کند. تاييد را آن »آموزیدانش خدمات دفتر« که شودمی پذيرفته

 ناقض مراسم اين در شرکت ھدف با مدرسه از غيبت بزرگداشت. يا دينی مذھبی، مراسم .4
 محروم زجواي به دستيابی برای رقابت يا جوايز از را آموزدانش و بود نخواھد کامل حضور
 در و جبران را نگرفته انجام تکاليف که شودمی داده امکان آموزدانش به کرد. نخواھد
 مذھبی، مراسم در شرکت از پس روز در آموزدانش کند. شرکت رفته دست از ھایارزيابی
 گذشته تکاليف دادن انجام يا رفته دست از ھایآزمون در شرکت به ملزم بزرگداشت، يا دينی

 دسترسی از تا کنندمی ھمکاری آموزاندانش با موردی صورت به آموزگاران بود. نخواھد
 فھرستی تقويمی، منبع و مکمل عنوان به شوند. مطمئن رفته دست از ھایآزمون به آنھا بھنگام

 در کرد، خواھند شرکت آنھا در احتماالً  آموزاندانش که بزرگداشت يا دينی مذھبی، مراسم از
 شد. خواھد درج »پرورش و آموزش بخش« سايتوب و مدرسه وب صفحات

 از مراقبت برای آموزدانش موقت حضور مستلزم که آموزدانش منزل در اضطراری شرايط .5
 ستدرخوا پذيرش يا شرط، اين از مکرر استفاده البته، باشد. مصدوم يا بيمار يک درجه بستگان
 خدمات اداره« تصويب مستلزم رط،ش اين با مرتبط موارد در پياپی روز پنج از بيش غيبت
 گفته-پيش داليل به تحصيلی سال طول در تجمعی روز 10 از بيش غيبت است. »آموزیدانش
  شد. نخواھد محسوب موجه »آموزیدانش خدمات دفتر« از اجازه کسب بدون
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 يا ھاجاده شدن خطرناک صورت در خود، تشخيص به بنا تواندمی پدر/مادر/سرپرست .6
 بايد پدر/مادر/سرپرست کند. جلوگيری مدرسه در خود فرزند حضور از خود، محله ھایگذرگاه

 ارد،مو اين در دھد. اطالع مدرسه به پيشاپيش تلفنی يا الکترونيکی روش به را غيبت نوع اين
 جبران را رفته دست از تکاليف بايد آموزدانش ولی شودمی محسوب وجهم آموزدانش غيبت

 کند.

 مشاغل مصاحبه جلسات يا کالج پذيرش جلسات در شرکت برای آخر سال آموزاندانش غيبت .7
 مدير از پيشاپيش بايد آموزدانش صورت، ھر در شود.می محسوب موجه التحصيلیفارغ از پس
 بگيرد. اجازه مدير نماينده يا

 
 حضور که دادگاه حکم يا احضاريه دادخواست، اساس بر دادگاه در آموزدانش حضور .8

 به شده وارد کيفری اتھامات به گويیپاسخ برای يا دادن شھادت برای يا دادگاه در آموزدانش
 از پيش بايد دادگاه در آموزدانش حضور الزام سند رونوشت باشد. کرده الزامی را آموزدانش
 شود. تسليم مدير نماينده يا مدير هب غيبت روز

 نظامی خدمت مرخصی دوره در يا نظامی خدمت حال در آموزدانش پدر/مادر/سرپرست اگر .9
 پنج ات است ممکن باشد، بازگشته نظامی پشتيبانی جايگاه يا جنگی منطقه از تازگی به يا باشد
 غيبت الزامات بايد آموزدانش مورد، اين در شود. داده آموزدانش به موجه غيبت مجوز روز
 کند. برآورده زير مواد طبق را شده تاييد موجه

 به ديرم نماينده يا مدير را آن درباره گيریتصميم و شودنمی پذيرفته معموالً  قبلی مجوز با غيبت .10
 يا مدرسه تعطيالت مدت در است بھتر خانوادگی سفرھای دھد.می انجام موردی صورت
 رمگ شود،نمی محسوب موجه خانوادگی سفرھای برای غيبت بگيرد. انجام تابستانی تعطيالت

 عھده بر اضطراری شرايط وجود درباره گيریتصميم دھد. رخ اضطراری يطشرا که اين
 طوالنی آن مدت که قبلی تاييديه با غيبت است. »آموزیدانش خدمات دفتر« ھمکاری با مدير،
 آموزش قوانين با تطبيق برای موضوع و شود محسوب غيرموجه غيبت است ممکن شود،

  که قبلی تاييديه با غيبت شود. هداد ارجاع غياب و حضور مامور به اجباری
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 اخراج به منجر کند، تمديد درسی روز 15 از بيش را آن آموز/پدر/مادر/سرپرستدانش
 برای مدير شد. خواھد »ويرجينيا آموزش وزارت« قانون طبق مدرسه از آموزدانش
 گيرد:می نظر در را زير موارد قبلی، تاييديه دارای غيبت بودن موجه درباره گيریتصميم

a. زا پيش معقول زمانی فاصله با بايد غيبت مدت و غيبت دليل تاييد،-پيش درخواست 
  شود؛ اعالم مدير مدير/نماينده به کتبی صورت به غيبت دوره شروع

b. و نمرات؛ 
c. غياب. و حضور سابقه 

 
 درباره گيریتصميم آموزگار، نظر مورد جبرانی تکاليف متغير الزامات يلدل به  
 دارای غيبت به مربوط جبرانی تکاليف به آموزدانش پرداختن   زمان و تکليف نوع/مقدار  
  بود. خواھد آموزگار عھده بر قبلی، تاييديه

 در که ،»خانمانبی آموزاندانش« ،718-1 قانون تعريف طبق خانمان،بی آموزاندانش غيبت .11
 از والدين رسانیاطالع شود.می محسوب موجه ھستند، انتقال درخواست به رسيدگی انتظار
 دفتر« در Vento-McKinney رابط سوی از درخواست تاييد و کتبی درخواست طريق
 است. ضروری مستندسازی برای »آموزیدانش خدمات

B. غيرموجه غيبت 

 شود:می محسوب غيرموجه غيبت زير موارد .1

a. روز؛ تمام گريزی-مدرسه 
b. کالس؛ از غيبت 
c. خودرو؛ با مرتبط مشکل بروز يا اتوبوس يا سواری به نرسيدن 
d. و قبلی؛ مجوز يا توجيه بدون يا مناسب رسانیاطالع بدون شده تعيين پيش از غيبت 
e. شده. درخواست مستندات يا غيبت با مرتبط توضيحات ارائه در کوتاھی  

 
 هک پدر/مادر/سرپرست الکترونيکی مکاتبه يا پدر/مادر/سرپرست کتبی امهاظھارن غيبت. توجيه .2

 ترجيحی روش باشد، شده ذکر آن در غيبت دليل
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 ھایروش ديگر يا تلفنی رسانیاطالع به توانمی توجيه ديگر ھایروش از است. غيبت توجيه
 دير،م نماينده يا مدير با پدر/مادر/سرپرست نشست پدر/مادر/سرپرست، با الکترونيکی ارتباط
 تشخيص مناسب مدير که ديگری ھایروش يا آموزدانش پزشک امضای با کتبی گواھی ارائه
 درباره والدين با تماس مستندات و غيبت مدارک ھمه بايد مدرسه (کارکنان کرد. رهاشا دھد،می

 اجباری حضور و سوابق نگھداری قانون طبق سال، پنج مدت به را آموزدانش غياب و حضور
  دارند.) نگه ويرجينيا،

 مدرسه به آموزدانش بازگشت تاريخ از روز سه ظرف حداکثر بايد غيبت به مربوط توضيحات .3
 مدت اين در بايد )SIS( »آموزدانش اطالعات سامانه« در ضروری تغييرات و شود دريافت
 سه زمانی بازه در تاييدنشده غيبت درباره مناسب توضيحات ارائه در کوتاھی شود. اعمال
 به مربوط توضيحات مدير که اين مگر شود،می )UAB( غيرموجه غيبت ثبت باعث روزه،
  باشد. يرفتهپذ زمان آن تا را غيبت

 را رفته دست از تکاليف بايد ھم باز است، شده محسوب غيرموجه او غيبت که آموزیدانش .4
 ھایسياست از بايد پدر/مادر/سرپرست کند. شرکت رفته دست از ھایآزمون در و دھد انجام

 بازه در بايد تکاليف اين باشند. آگاه تکاليف دادن انجام دير يا ندادن انجام زمينه در مدرسه
  بگيرد. انجام کند،می تعيين مدرسه که زمانی

 
C. تاخير 

 شود:می محسوب موجه زير داليل با مدرسه به رسيدن در تاخير .1

a. قانون؛ اين از باال )أ( 2 بخش در شده ذکر داليل ھمه 
b. و غيرطبيعی؛ جوی شرايط از ناشی اضطراری وضعيت 
c. از قلمست و شودمی محسوب موجه اتوبوس ديرھنگام حرکت از ناشی تاخير موارد 

  شود.می ثبت )BTY( ديگر داليل از ناشی تاخيرھای

 طبق مدرسه مسئوالن دھند،می تغيير را خود کالس روز طول در آموزاندانش که مدارسی در .2
 کنند.می رسيدگی کالس در حضور تاخير موارد به جاری ھایروال

 دليل با تعليق البته، شود. اخراج مدرسه از يا تعليق مستدل داليل با است ممکن آموزدانش .3
 است. ممنوع ويرجينيا قانون طبق گريزی-مدرسه صرف
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D. يرتغي را تاخير و غيبت بندیطبقه تواندمی »مدير« فراگير، بيماری شيوع مانند غيرعادی، شرايط در 
 دھد.

 والدين گويیپاسخ .3

 امن ثبت آموزدانش مادر و پدر ويليامز، پرينس بخش عمومی مدارس »اخالقی منشور« و ويرجينيا قانون طبق
 در و کند، کمک مدرسه در اجباری حضور قوانين اجرای زمينه در مدرسه به بايد عمومی مدرسه در شده

 حضور کيفيت بھبود ھایروش بررسی مدرسه، در خود فرزند اجباری حضور تضمين برای لزوم، صورت
 در کوتاھی کند. ديدار مدير نماينده يا مدير با آموز،دانش گريزی-مدرسه برای ایبرنامه تدوين و آموزدانش
 ،»خانوادگی روابط و جوانان دادگاه« در پدر/مادر/سرپرست عليه شکايت طرح به است ممکن زمينه اين
 شود. منجر ويرجينيا، ونقان از 22.1-262 و 22.1-258 §§ طبق

 مرتبط مستندات و ھانشست غيبت، درباره رسانیاطالع - مدرسه ھایمسئوليت و مداخله .4

A. آموزگار وسيله به غيبت ثبت 

 کالس از آموزاندانش غياب و حضور بايد آموزگاران ويرجينيا، قانون از 22.1-259 § طبق .1
 غيرموجه يا )UNV( نشده تاييد )،EXA( موجه از نظرصرف دقيق، و روزانه صورت به را
)UAB( ،کنند. ثبت بودن 

 ثبت SIS در روزانه را کالس از آموزدانش غيبت موارد بايد غياب و حضور تاالر آموزگاران .2
 غيبت دوره بايد کالس آموزگاران ای،دوره حضور از کننده استفاده مدارس در کنند.
  کنند. ثبت )SIS( »آموزدانش اطالعات سامانه« در را خود کالس از آموزاندانش

 روز طول در آموزدانش غياب و حضور ثبت تضمين برای را ھايیروال بايد مدرسه مدير .3
  کنند. رعايت را ھاروال اين بايد آموزگاران کند. فراھم درسی

B. الزم مستندات و غيبت درباره پدر/مادر/سرپرست به مدرسه رسانیاطالع 

 آگاھی بر دال مدرکی و نشود حاضر مدرسه در معمولی یدرس روز طول در آموزدانش اگر
  يا مدرسه پرسنل نرسد، مدرسه پرسنل دست به آن تاييد و غيبت اين از پدر/مادر/سرپرست
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 از و مستند و معقول اقدامات با بايد است، کرده دھیسامان منظور اين به را آنھا مدرسه که داوطلبانی
 ھاآن از و کنند مطلع موضوع اين از را پدر/مادر/سرپرست الکترونيکی، وسايل يا تلفن ايميل، طريق
 خود غيرآموزشی کادر از رسانیاطالع برای تواندمی مدرسه بخواھند. توضيح آموزدانش غيبت درباره
 بگيرد. کمک

C. در را غيرموجه غيبت درباره پدر/مادر/سرپرست با مدرسه ھایتماس ھمه دباي مدرسه SIS و کند ثبت 
 و حضور تماس فرم« در را آن و کند ثبت را غيبت برای شده ارائه دليل SIS توضيحات بخش در

 کند. وارد نيز )1 (پيوست »غياب

D. الزم: مستندات و اوليه مداخله نشست 

 و کند غيبت مدرسه از تحصيلی سال طول در فعال درسی روز پنج کل مدت به آموزدانش اگر .1
 نرسد، مدرسه پرسنل دست به آن تاييد و غيبت اين از پدر/مادر/سرپرست آگاھی بر دال مدرکی

 و/يا مدرسه مدير نرسد، نتيجه به پدر/مادر/سرپرست به رسانیاطالع برای معقول تالش و
 تصور به پدر/مادر/سرپرست، با مستقيم تماس تضمين برای را الزم اقدامات بايد مدير نماينده

 نيز و بخواھد توضيح آموزدانش غيبت درباره و دھد انجام الکترونيکی، يا تلفنی حضوری،
 در بايد اطالعات اين دھد. شرح آموزدانش و پدر/مادر/سرپرست برای را غيبت تداوم پيامدھای

SIS شود. ثبت )1 (پيوست »غياب و ورحض تماس فرم« و 

 برنامه يک پدر/مادر/سرپرست کمک به بايد مدرسه کارکنان »اوليه مداخله نشست« اين در .2
 با بايد حضور برنامه اين کنند. اقدام غيبت مشکل حل برای و تدوين آموزدانش برای حضور
 ثبت »اوليه داخلهم نشست« عنوان به ،SIS و )2 (پيوست »غيبت مداخله برنامه« از استفاده

 و باشد آموزدانش غيبت (داليل) دليل مستندات شامل بايد »برنامه« اين شود.
 »والدين-آموزدانش غياب و حضور قرارداد« وسيله به بايد آموزدانش و پدر/مادر/سرپرست

 افراد تک تک نام حاوی بايد »برنامه« اين شوند. آگاه غيبت پيامدھای از )4 (پيوست
 خالصه نشست، زمان و مکان الکترونيکی)، يا تلفنی شرکت (شامل نشست در هکنندشرکت

 باشد. نيز پيگيری مراحل و رويدادھا
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E. الزم مستندات و سازمانیميان گروه جلسه 

 دال مدرکی و باشد داشته غيرموجه غيبت مورد يک حداقل »اوليه مداخله نشست« از پس آموزدانش اگر
 ايدب مدرسه کارکنان نرسد، مدرسه پرسنل دست به آن تاييد و غيبت اين از پدر/مادر/سرپرست آگاھی بر
 کارکنان ديگر و پدر/مادر/سرپرست آموز،دانش حضور با دوم نشست در را »غيبت مداخله برنامه«

 در آموزدانش منظم حضور برای سازیزمينه و غيبت احتمالی داليل رسیبر برای و کنند روزبه مدرسه
 درسی روز 15 ظرف و ريزیبرنامه روز 10 ظرف بايد »سازمانیميان گروه جلسه« کنند. اقدام مدرسه

 و آموزدانش پدر/مادر/سرپرست، بايد جلسه اين در شود. برگزار غيرموجه غيبت ششمين تاريخ از
 نھمچني کنند. شرکت باشد) ایزمينه-چند گروه نمايندگان يا نماينده شامل است مکنم (که مدرسه پرسنل
 رفع به توانندمی و دارند آشنايی آموزدانش با که مدرسه پرسنل ديگر و اجتماعی خدمات دھندگانارائه

 کنند، کمک آموزدانش حضور کيفيت بھبود برای اجتماعی خانوادگی و اجتماعی علمی، مشکالت
 اين در بايد بودن دسترس در صورت در غياب و حضور مامور کنند. شرکت جلسه اين در توانندمی

 کنند. ثبت SIS در »سازمانیميان گروه جلسه« عنوان به را جلسه اين بايد کارکنان کند. شرکت جلسه
 و نیبازبي پدر/مادر/سرپرست و آموزدانش حضور با را »غيبت مداخله برنامه« بايد حاضر کارکنان
 فرم در را خود اقدامات بايد ھمچنين کارکنان کنند. اقدام آموزدانش غيبت به مربوط مشکالت رفع برای

 ثبت ،»سازمانیميان-حضور گروه جلسه« عنوان به ،SIS در و )3 (پيوست »سازمانیميان گروه جلسه«
 حضور از يا کند شرکت »یسازمانميان گروه جلسه« در نتواند آموز/پدر/مادر/سرپرستدانش اگر کنند.
 نام حاوی بايد »برنامه« اين شود. ثبت SIS و »برنامه« در بايد نيز موضوع اين کند، خودداری آن در

 يدادھارو خالصه جلسه، زمان و مکان الکترونيکی)، يا تلفنی شرکت (شامل نشست در کنندهشرکت افراد
 باشد. نيز پيگيری مراحل و

 غياب و رحضو مامور اقدامات و وظايف .5

 جمله از پشتيبان، مستندات ھمه بايد مدرسه کارکنان »سازمانیميان گروه جلسه« شدن برگزار از پس
 مامور دھند. قرار غياب و حضور مامور اختيار در تکميلی اقدامات برای را 4 و 3 ،2 ،1 ھایپيوست
 در اجباری حضور فرآيند انتقال و کند ثبت SIS در را مستندات اين دريافت تاريخ بايد غياب و حضور
   کند. تاييد را غياب و حضور مامور به مدرسه
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 حضور کردن الزامی برای حقوقی دعوای .6

A. اين از پدر/مادر/سرپرست آگاھی بر دال مدرکی و شود غيرموجه غيبت مرتکب ھم باز آموزدانش اگر 
 غيبت برای سازیزمينه با پدر/مادر/سرپرست يا نرسد، مدرسه پرسنل دست به آن تاييد و غيبت
 غياب و حضور مامور يا سازمانیميان گروه مدير، نماينده مدير، با ديدار زمينه در کوتاھی يا آموزدانش
 نماينده و/يا مدير راھنمايی با غياب، و حضور امورم کند، خودداری غياب و حضور قوانين رعايت از

 کرد: خواھد اجرا زير ھایروش از يکی حداقل با را اجباری حضور قوانين مواد مدير،

 روابط و جوانان دادگاه« به )CHINS( »خدمات يا نظارت نيازمند کودک« درخواست ارائه .1
 قانون 16.1-278-5§ يا 16.1-278.4§ طبق آموزدانش که ادعا اين طرح و »خانوادگی
 محسوب نظارت/خدمات نيازمند کودک ويرجينيا قانون 22.1-258§ مجوز طبق ويرجينيا،

 و/يا شود؛می

 طبق »خانوادگی روابط و جوانان دادگاه« در پدر/مادر/سرپرست عليه قانونی دعوای طرح .2
 ويرجينيا. قانون 22.1-258§ مجوز طبق ويرجينيا، قانون 22.1-262§ و/يا 241.2-16.1§

B. درخواست ارائه ھنگام در CHINS ھا،تماس کتبی مستندات بايد غياب و حضور مامور دادگاه، به 
 و غياب و حضور ھایبرنامه ھمه و پدر/مادر/سرپرست و آموزدانش با مدرسه جلسات و مداخالت
 و پدر اگر کند. تسليم دادگاه به را »سازمانیميان گروه« ھایبرنامه شامل گرفته، صورت ھایحمايت
 برسد، مدرسه به حضانت حکم و باشند آموزدانش فيزيکی و/يا قانونی ضانتح حق دارای مشترکاً  مادر
 آخرين به بايد رسانیاطالع نامه شوند. آگاه شکايت يا درخواست ارائه موضوع از بايد مادر ھم و پدر ھم

 شود. فرستاده است، داده قرار مدرسه اختيار در پدر/مادر/سرپرست که شده شناخته نشانی

C. که داوطلبانی يا مدرسه، کارکنان ديگر و غياب و حضور مامور ويرجينيا، قانون از 22.1-825 § طبق 
 يا مدنی مسئوليت از گيرند،می کمک آنھا از اجباری حضور قوانين اجرای ھدف با مدرسه مسئوالن
 رب هزمين اين در کوتاھی يا آموزدانش غيبت درباره پدر/مادر/سرپرست به رسانیاطالع با مرتبط کيفری
  ھستند. مصون مقررات، اين و قانون اساس
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 کند تعليق را سال 18 زير آموزاندانش برای شده صادر رانندگی نامهگواھی است ممکن دادگاه .7
 

 حضور قوانين شدن نقض درباره تواندمی »خانوادگی روابط و جوانان دادگاه« که جبرانی اقدامات بر عالوه
 که دارد را اختيار اين کاليفرنيا قانون از 46.2-334 § طبق دادگاه دھد، انجام آموزدانش وسيله به اجباری
 روز 10 حداقل که شودمی اعمال آموزانیدانش رهدربا تعليق اين کند. تعليق را سال 18 زير آموزدانش نامهگواھی
 است. داده تشخيص »نظارت نيازمند کودک« را آنھا دادگاه يا اندداشته مدرسه از پياپی غيرموجه درسی

 
 نشده نام ثبت کودکان به مربوط تحقيقات و ھاگزارش .8

A. تسليم زير محتوای با را گزارشی مدارس بازگشايی تاريخ از روز 10 ظرف بايد مدير نماينده و/يا مدير 
 کند: رئيس، نماينده عنوان به غياب، و حضور مامور

 شده شناخته نشانی آخرين و نام و مدرسه در شده نام ثبت آموزاندانش تک تک پايه و سن نام، .1
 و آموزان؛دانش پدر/مادر/سرپرست

 اجباری، حضور قوانين مشمول آموزاندانش تک تک امن مدير، اختيار در اطالعات اساس بر .2
 و اند،نشده حاضر مدرسه در تحصيلی سال شروع تاريخ از ولی اندکرده نام ثبت مدرسه در که
 اين ارائه از پيش بايد مدرسه مسئوالن پدر/مادر/سرپرست. شده شناخته نشانی آخرين و نام

 آموزدانش غيبت داليل و بگيرند تماس آموزدانش خانواده با غياب و حضور مامور به گزارش
 با تماس امکان نبودن فراھم خانواده، مکان نقل يا کشور از خارج در خانواده حضور (شامل

 کنند. ثبت را و...) SIS در شده ذکر ھایشماره با پدر/مادر/سرپرست

 اجتماعی مينتا شماره نام ثبت تاريخ از روز 90 ظرف بايد آموزدانش ھر گزارش، اين برای .3
 يا نباشد، اجتماعی تامين شماره دريافت شرايط واجد آموزدانش اگر کند. اعالم را خود فدرال

 ھيات« رھنمودھای طبق خود، فرزند اجتماعی تامين شماره اعالم به مايل پدر/مادر/سرپرست
 اسايیشن شماره آموزدانش برای تواندمی رئيس نماينده يا رئيس نباشد، »ويرجينيا آموزشی
 کند. لغو را الزام اين يا دھد تخصيص
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B. اجرای ويژه نشست آنھا برای که را پايه ھر آموزاندانش تعداد بايد مدير تحصيلی، سال ھر پايان در 
 برای را پايه ھر اطالعات بايد رئيس کند. اعالم يسرئ به است، شده تنظيم اجباری حضور قوانين

 کند. ارائه »ويرجينيا عمومی آموزش رئيس« به سال ھر را اطالعات اين و بفرستد »بخش«

C. نشده نام ثبت آموزاندانش قبال در غياب و حضور مامور وظايف 

 اين دريافت تاريخ از روز پنج ظرف و کند، بازبينی را مدير ھایگزارش بايد غياب و حضور مامور
 مدرسه در حضور از که کودکانی و شوندنمی حاضر مدرسه در که کودکانی از فھرستی ھا،گزارش
  کند. تھيه نيستند، معاف

 نيافتن صورت در و کند تحقيق ضورح عدم يا نام ثبت عدم موارد ھمه درباره بايد غياب و حضور مامور
 ندک آگاه موضوع از را آموزدانش امور به رسيدگی مسئول افراد ديگر يا پدر/مادر/سرپرست معتبر، دليل
  کند. اقدام مدرسه در حضور به کودک کردن ملزم برای رسانیاطالع تاريخ از روز سه ظرف و

 است. قانون اين اجرای روند پايش و اجرا مسئول وی) هنمايند (يا »آموز دانش گويی پاسخ و يادگيری معاون«

  شود.می اصالح لزوم صورت در و بازبينی بار يک سال پنج ھر حداقل مرتبط سياست و قانون اين

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 1 پيوست
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 غياب/حضور تماس فرم
 

 ________ :پايه :_____________مدرسه :___________تاريخ _______________________ :آموز دانش شماره/نام
 

 ___________ :غيرموجه غيبت __________ :موجه غيبت :____________غيبت روزھای کل :_________غياب و حضور ثبت روزھای
 

 مقدماتی ھمايش
 

  :گيرنده تماس   

 :تاريخ   :زمان   

  خير  بله :مادر/پدر با تماس

  :تماس نوع   
 

 :تلفن            

 ايميل و نامه با تماس
  ___________________________ 

 :نکته
 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

  :غيبت داليل   

 
 

 

 

 

 

 

 

  
  :مدرسه اقدامات  

 

 :مکاتبه
 
 
 

 _________ :UAB نامه ارسال تاريخ
 
 
 

 :پزشکی توجيه نامه ارسال تاريخ

_________ 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 :دھنده انجام   :تاريخ    

 

 

 :سازمانی ميان گروه/مدرسه کارکنان صالحديد با اجتماعی منابع/مدرسه به پيشنھاد
 

 
 

 شده بررسی شده پيشنھاد   شده بررسی شده پيشنھاد 

CSB   CSB   

CCS   CCS   

   GED يا چالش   GED يا چالش

   بھداشت اداره   بھداشت اداره

   مداخله گروه   مداخله گروه

   جديد ھای افق   جديد ھای افق

   ھمتايان گری ميانجی   ھمتايان گری ميانجی

   ساير   ساير
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 غيبت در مداخله برنامه
 

 ________ :پايه :_____________مدرسه :___________تاريخ _______________________________ :آموز دانش
 

 ___________ :غيرموجه غيبت __________ :موجه غيبت :____________غيبت روزھای کل :_________غياب و حضور ثبت روزھای
 

 

 

  :غيبت داليل   
 

 

 قانون ناقض غيرموجه غيبت که دانند می سرپرست/مادر/پدر و آموز دانش .ھستند آگاه مدرسه در منظم حضور اھميت از سرپرست/مادر/پدر و باال شدھدر اشاره آموز دانش
 مدارس در اجباری حضور قوانين رعايت در کوتاھی .دھند انجام آموز دانش گريزی‐مدرسه مشکل رفع برای را الزم اقدامات بايد مدرسه مسئوالن و ويرجينياست ايالت

 :پذيرند می را زير عملی برنامه رعايت سرپرست/مادر/پدر و آموز دانش .شود منجر قانونی اقدام به است ممکن ويرجينيا
 
 
 

 باشد داشته موجھی عذر »724‐1 قانون« طبق که اين مگر شود، حاضر مدرسه در موقع به روز ھر بايد آموز دانش. 
 

 مدرسه به آموز دانش بازگشت از پس روز سه ظرف بايد آموز دانش غيبت .کند اعالم تلفنی يا کتبی ورتص به را آموز دانش غيبت بايد سرپرست/مادر/پدر 

 .شود می محسوب غيرموجه صورت اين غير در شود؛ موجه
 

 ھمه ازای در آموزگار هب جبرانی تکاليف موقع به ارائه و تکميل به ملزم را آموز دانش و کند فراھم را جبرانی اقدامات زمينه بايد سرپرست/مادر/پدر 

 .کند غيبت روزھای

 
 کند فراھم را آموزگار/والدين نشست شدن برگزار زمينه لزوم صورت در بايد سرپرست/مادر/پدر. 

 
 2 صفحه ،724‐1 قانون( کند درخواست پزشک گواھی روزه 10 حداقل غيبت برای است ممکن مدرسه مدير.( 

 
 
 

 طبق که اين مگر شود، حاضر مدرسه در موقع به و ھا کالس ھمه در روز، ھر بايد آموز دانش که دانند می او سرپرست/مادر/پدر و آموز دانش امروز، جلسه از
 .شد خواھد قانونی اقدام برای غياب و حضور مامور با نشست شدن برگزار به منجر غيرموجه غيبت تداوم .باشد داشته موجه عذر »724‐1 قانون«

 
 
 
 

   ____________________  :تاريخ   ________________________ ________________________________  :مدير
 

   ____________________  :تاريخ   _______________________ ________________________________  :مشاور
 

   ____________________   :تاريخ   _______________________________________________  :سرپرست/مادر/پدر
 

   __________________   :تاريخ   _____________________________________________________  :آموز دانش
 

   ____________________  :تاريخ   ________________________ ________________________________  :ساير
 

   ____________________  :تاريخ   ________________________ ________________________________  :ساير
 
   



 3 پيوست
 724-1 قانون

 
 

 PWCS سازمانی ميان گروه برنامه/جلسه
 

 ________ :پايه :_____________مدرسه :___________تاريخ _______________________________ :آموز دانش
 

 ___________ :غيرموجه غيبت __________ :موجه غيبت :____________غيبت روزھای کل :_________غياب و حضور ثبت روزھای
 

 

 

  :غيبت داليل   
 

 

 ايالت قانون ناقض غيرموجه غيبت که دانند می سرپرست/مادر/پدر و آموز دانش .ھستند آگاه مدرسه در منظم حضور اھميت از سرپرست/مادر/پدر و باال شدھدر اشاره آموز دانش
 ممکن ويرجينيا مدارس در اجباری حضور قوانين رعايت در کوتاھی .دھند انجام آموز دانش گريزی‐مدرسه مشکل رفع برای را الزم اقدامات بايد مدرسه مسئوالن و ويرجينياست

 :پذيرند می را زير عملی برنامه رعايت سرپرست/مادر/پدر و آموز دانش .شود منجر قانونی اقدام به است
 

 
 

 باشد داشته موجھی عذر »724‐1 قانون« طبق که اين مگر شود، حاضر مدرسه در موقع به روز ھر بايد آموز دانش. 
 

 غير در شود؛ موجه مدرسه به آموز دانش بازگشت از پس روز سه ظرف بايد آموز دانش غيبت .کند اعالم تلفنی يا کتبی صورت به را آموز دانش غيبت بايد سرپرست/مادر/پدر 
 .شود می محسوب غيرموجه صورت ناي

 کند غيبت روزھای ھمه ازای در آموزگار به جبرانی تکاليف موقع به ارائه و تکميل به ملزم را آموز دانش و کند فراھم را جبرانی اقدامات زمينه بايد سرپرست/مادر/پدر. 
 

 کند فراھم را آموزگار/والدين نشست شدن برگزار زمينه لزوم صورت در بايد سرپرست/مادر/پدر. 
 

 2 صفحه ،724‐1 قانون( کند درخواست پزشک گواھی روزه 10 حداقل غيبت برای است ممکن مدرسه مدير.( 

 
 شود معرفی غياب و حضور مامور به تکميلی اقدام برای آموز دانش که شد خواھد باعث بعدی غيرموجه غيبت. 

 
 

 طبق که اين مگر شود، حاضر مدرسه در موقع به و ھا کالس ھمه در روز، ھر بايد آموز دانش که دانند می او سرپرست/مادر/پدر و آموز دانش امروز، جلسه از
 خواھد قانونی اقدام برای مدرسه پرسنل و غياب و حضور مامور با نشست شدن برگزار به منجر غيرموجه غيبت تداوم .باشد داشته موجه عذر »724‐1 قانون«

 .شد
 
 
 

   ____________________  :تاريخ   ________________________ ________________________________  :مدير
 

   ____________________  :تاريخ   _______________________ ________________________________  :مشاور
 

   ____________________   :تاريخ   _______________________________________________  :سرپرست/مادر/پدر
 

   ____________________   :تاريخ   _____________________________________________________  :آموز دانش
 

   ____________________  :تاريخ   _________________________________________________  :اجتماعی آژانس
 

   ____________________  :تاريخ   ________________________ ________________________________  :ساير
 
 

 است شده داده تحويل غياب و حضور مامور به زير شخص وسيله به و تکميل 1‐4 ھای پيوست  : _     
   



 4 پيوست
 724-1 قانون

 
 

 PWCS والدين- آموز دانش غياب و حضور قرارداد
 

 

 قرارداد، اين کنند. ھمکاری آنھا خانواده و آموزان دانش تک تک با بايد آموز دانش منظم حضور تضمين برای مدرسه مسئوالن است. تحصيلی موفقيت ساز زمينه شايسته حضور

 است. آموز دانش حضور کيفيت بھبود برای مدرسه مسئوالن و پدر/مادر/سرپرست آموز، دانش بين توافقی
 

    نشست:_ تاريخ

     آموز: دانش نام

    پايه:  شناسه:

    مدرسه: 

   پدر/مادر: نام

    ثابت/ھمراه: تلفن شماره
 

 که: دارم وظيفه آموز، دانش عنوان به من،
 

بمانم؛ مدرسه در درسی ساعات تمام در و بروم مدرسه به روز ھر 
 

يابم؛ حضور ھا کالس ھمه در موقع به 
 

کنم؛ ارائه غياب) و حضور کالس/دفتر به بازگشت از روز سه (ظرف غيبت توجيه گواھی غيبت، صورت در 
 

و بپرھيزم؛ غيرموجه غيبت از تحصيلی، سال و نيمسال از مانده باقی مدت در 
 

شود. پدر/مادر/سرپرست و من بر گريزی-مدرسه ھای ھزينه تحميل باعث است ممکن غيبت تداوم که بدانم 
 

:ساير    

 که: دارم وظيفه پدر/مادر/سرپرست، عنوان به من،
 

بگيرم؛ تماس مدرسه با بيشتر اطالعات کسب برای يا کنم، پايش را فرزندم انضباط وضعيت و نمرات حضور، کيفيت 
 

برسانند؛ من اطالع به را فرزندم غيبت بتوانند آنھا تا دھم قرار مدرسه اختيار در را خود روز به ثابت/ھمراه تلفن شماره 
 

کنم؛ کمک روز ھر کالس نخستين در بھنگام حضور و مدرسه به رفتن زمينه در زندمفر به 
 

بگيرم؛ تماس مدرسه غياب و حضور پايش مسئول با غيبت دليل تشريح برای 
 

کنم؛ ارائه مرتبط مسئول به مدرسه به فرزندم بازگشت از پس روز سه ظرف را کنيد) مراجعه پيوست (به غيبت گواھی 
 

و بگيرم؛ تماس فرزندم آموزگار(ان) با پيشرفت، ھای نشانه نبودن مشھود يا فرزندم نمرات افت با شدن روبرو صورت در 
 

بگيرم. تماس مشاور با فرزندم، در رفتاری و اخالقی تغييرات مشاھده صورت در 
 

:ساير    

 که: داريم وظيفه مدرسه، مسئوالن عنوان به ما،
 

کنيم؛ اعالم تلفنی تماس يا خودکار سامانه با را آموزان دانش تاخير يا غيبت به مربوط مشکالت و کنيم پايش را انآموز دانش روزانه غياب و حضور 
 

کنيم؛ برگزار شما با ای جلسه حد، از بيش غيبت يا تاخير مشکل نشدن برطرف صورت در 
 

بگيريم؛ کمک غياب و حضور ماموران از فرزندتان غيبت مشکالت درباره رسانی بررسی/اطالع برای 
 

و بگيريم؛ بھره فرزندتان حضور کيفيت بھبود برای گريزی-مدرسه از پيشگيری تکميلی اقدامات از 
 

کنيم. ھمکاری شما با مدرسه در فرزندتان بھنگام حضور موانع رفع زمينه در 
 
 

 که دانيم می ھمچنين ما کنيم. می حمايت برنامه اين از و پذيريم می و فھميم می را غياب و حضور قرارداد اين شرايط و ضوابط آموز/پدر/مادر/سرپرست، دانش عنوان به ما،
 عليه حقوقی دعوای شدن مطرح به است ممکن قرارداد اين ضوابط رعايت در کوتاھی ،»ويرجينيا قانون 22.1-258 «§ و »ويرجينيا مدارس در اجباری حضور قوانين« طبق
 شود. منجر پدر/مادر/سرپرست و/يا آموز دانش

 
 
 

 تاريخآموزدانشامضای

 تاريخ پدر/مادر/سرپرستامضای

 تاريخنماينده/امضامدير/نام

 تاريخ غياب/امضاوحضورمامورنام
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