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 السيد ولي أمر الطالب المحترم ,

ليم يجب تواجد بناءاً على قوانين وزارة التربية والتع، المدرسةنود إعالمكم بإستراتيجية الحضور والغياب الجديدة في 

صباحاً ألخذ الحضور الصباحي و المعلومات والتوجيهات المدرسية المهمة في  7:45تمام الساعة في في الصف الطالب 

 ذلك اليوم .

.صباحاً  7:45الساعة . سيرن جرس المدرسة األول في بداية اليوم الدراسي تمام 1  

غياب اليومي .ألخذ الحضور والرائد الفصل . على الطالب التوجه إلى 2  

ً  7:50 . الجرس الثاني سيكون في تمام الساعة3 حيث أن هذا يعني بداية أخذ الحضور والغياب اليومي في الفصول، صباحا  

.سجل متأخر فهذا يعني أن الطالب قد طالب أثناء أخذ الحضور والغياب ، . في حال عدم تواجد ال4  

صباحاً . 8:00ألخذ الحضور والغياب لغاية الساعة  رائد الصف. يستطيع الطالب الدخول إلى فصل 5  

.صباحاً  8:00. سيتم إغالق جميع بوابات المدرسة في تمام الساعة 6  

. التي ستكون مفتوحة خالل اليوم الدراسي هي البوابة الرئيسية  ةالبوابة الوحيد. 7  

لب أخذ ورقة التأخير من غرفة التأخير صباحاً يجب على الطا 8:00. عند وصول الطالب إلى المدرسة بعد الساعة 8

 الموجودة عند البوابة الرئيسية للمدرسة ثم التوجهه إلى الطابور الصباحي.

. على الطالب إعطاء ورقة التأخير لرائد الفصل.9  

يتوجب صباحاً  لن يسمح للطالب بحضور الحصة األولى حيث  8:20لمدرسة بعد الساعة . عند وصول الطالب إلى ا10

  حتى بداية الحصة الثانية.البقاء في غرفة التأخير الموجودة عند البوابة الرئيسية للمدرسة  عليه

عن المدرسة .   أن يتأخرالرجاء الحرص على إعطاء الطالب رسالة من ولي األمر في حال اضطر الطالب   

 في حال وصول الطالب إلى المدرسة متأخراً :

 شفهي: إنذار  التأخير للمرة األولى . 
 إستدعاء ولي األمر، التوقيع على ورقة تعهد ، يعاقب الطالب:  التأخير للمرة الثانية. 
 يتم اإلتصال بولي  .بالدخول إلى المدرسة لهسيبقى الطالب في غرفة التأخير ولن يسمح :  التأخير للمرة الثالثة

 .إلى المنزل وإرجاعه حضور وأخذ الطالبأمر الطالب لل

إلى المدرسة في الوقت المحدد أمر مهم جداً , حيث يزيد من فرصة نجاح الطالب وتعلمه والشعور  إلتزام الطالب بالحضور

بقيمة وأهمية العلم والمدرسة .الحضور المتأخر للمدرسة سيؤثر على نسبة حضور وغياب الطالب في المدرسة ومن 

المقبلة. الرجاء الحرص على إلتزام الطالب بالوقت الممكن تأثير ذلك على إمكانية انتقال الطالب للمرحلة التالية في السنة 

 المحدد للدوام المدرسي كل يوم .

 تحياتي ,

 إدوارد بانتري وايت

 مدير المدرسة الثانوية

 
 الرجاء إرجاع هذا الجزء للمدرسة

 لمدرسة.راتيجية الحضور والغياب الجديدة في القد قرأت الرسالة وأنا أوافق على إست
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