
 

 

 

 

 

 كل ما يتعلق بالحضور

األبحاث أن األطفال الذين يتغيبون عن  تظهرجاهدة لتعزيز قيمة الحضور الجيد وااللتزام بالمواعيد. المنهج البريطاني خزام  BSK تسعى أكاديمية رأس الخيمة

في القراءة والكتابة والرياضيات في نهاية  بالمرحلة العمريةالمرتبطة أقل لتحقيق توقعات أو أعلى ٪ 25بنسبة  يوًما عرضة 14المدرسة لمدة تصل إلى 

مع هذا التعلم  -دقيقة يفقدون أكثر من درسين في األسبوع  20المرحلة األساسية الثانية من األطفال الذين لم يغيبوا. األطفال الذين يتأخرون عن المدرسة لمدة 

أن يحافظ  في نهاية السنة تتطلب تخرجإن اللك يذهب إلى المدرسة في الوقت المحدد ، كل يوم. سيضر بطفلك. نحن نقدر دعمك في التأكد من أن طف الغياب

 .يوًما من الغياب سنويًا( 15٪ أو أعلى )أقل من 92جميع الطالب على نسبة حضور تبلغ 

إذا انخفض حضور  ألحمرعلى اطالع إذا أصبح الحضور مصدر قلق. سيتم تنبيه الوالدين / األوصياء برسالة تحذير باللون ا أولياء األمورنهدف إلى إبقاء 

٪ وهو أمر غير مقبول94٪. سيشير خطاب التحذير األحمر إلى أن حضور طفلك قد انخفض إلى أقل من 96أطفالهم عن   

 والغياب الحضورعامة عن  علوماتم

 8 الساعة بحلول المدرسة إخطار يجب ، المرض بسبب المدرسة إلى الذهاب على قادر غير طفلك كان إذا •

 .COVID 19 بخصوص المعلومات من المزيد انظر. ذلك بعد يوم وكل األول اليوم في صباًحا

 الهاتف طريق عن أو nelka.deepani@rakacademy.org :اإللكتروني البريد عبر المدرسة إبالغ يرجى •

072363995. 

 أيًضا عليك يجب. به مصرح غير الغياب سيبقى محددة معلومات بدونألنه للغياب  محدد سبب تقديم يجب •

 Dojo عبر بطفلك الخاص الفصل مدرس إبالغ

 .للغياب األول اليوم في المعنيينإخطار دون المتغيبين باألطفال المدرسة ستتصل •

 ((COVID 19  بخصوص المعلومات من المزيد انظر. الغياب لدعم طبية أدلة المدرسة تطلب سوف •

 .المدرسي الدوام ساعات خارج األسنان طبيب أو طبي موعد تحديد يرجى •

 .بدونه بغياب يسمح لن. األسنان طبيب أو الطبية المواعيد بسبب غياب ألي إثبات إبراز يجب •

 .استثنائية ظروف هناك تكن لم ما ، الدراسي الفصل فترة خالل بالعطالت السماح يتم لن •

 .الدراسي العام في الرسوب لخطر عرضة طفلك يكون ،٪ 92 عن الغياب يقل عندما •

كتابة  طلب ارسال يرجى ، بذلك القيام في ترغب كنت إذا. مبكر وقت في المدرسة من األطفال إخراج ينبغي ال •

  orgclaire.johnston@rakacademy.إلى على اإليميل

 

 

 

 

ساعة  228ما يصل إلى 

 من التعلم الضائع
 

 15كثر من يتغيب أ

 يوًما في السنة
 

حضور منخفض بشكل 
 غير مقبول

قلأو أ 90٪  أحمر 
 

ساعة  102ما يصل إلى 

 من التعلم الضائع
 

يوم  17-9ما بين 

 غائب في السنة
 

 ٪95 - ٪91 مدعاة للقلق

 

 أصفر
 

ساعة  45ما يصل إلى 

 من التعلم الضائع
 

أيام غائب  8أقل من 
 في السنة

 

 فما فوق ٪96 رض  م  

 

 أخضر
 

ساعة  24ما يصل إلى 

 من التعلم المفقود
 

أيام غائب  4أقل من 

 في السنة

 فما فوق ٪98 حضور ممتاز

 

 ذهبي

mailto:claire.johnston@rakacademy.org


 

 

 معلومات إضافية عن الحضور متعلقة بال كوفيد 19

 .الصلة ذات الحضور إحصاءات في سلبًا COVID بفيروس اإلصابة في االشتباه بسبب يتغيب طفل أي يتأثر لن ،COVID 19 جائحة خالل

األكاديمية في التخرج سياسة أو الحضور تحذير رسائل معايير ضمن الغياب هذا احتساب يتم لن  

 .072363995 الهاتف طريق عن أو nelka.deepani@rakacademy.org :اإللكتروني البريد عبر المدرسة إبالغ يرجى •

 الخاص الفصل بمعلم االتصال إلى باإلضافة هذا. به مصرح غير الغياب سيبقى محددة معلومات بدون. محدد سبب تقديم يجب •

 Class Dojo عبر بطفلك

 Google عن بعد الدروس في جيدة بصحة يتمتعون و احترازي كإجراء المنزل في المنعزلون الطالب يشارك أن المتوقع من •

Classroom  المعلومات من لمزيد الفصل بمعلم االتصال يرجى. 

 .التحديثات تقديم يرجى COVID أعراض بسبب الغياب كثب عن المدرسة ستراقب •

 أنفسهم عزل الطالب على يتعين ، ةإيجابي نتيجته ما بشخص اتصال على األسرة كانت إذا أو COVID عنده األسرة أفراد أحد إذا •

 الحفاظ يجب .التعلم عن بعد حضور الدروس من خالل عليه فيجب ، جيدة بصحة الطفل كان إذا ، الحالة هذه في. يوًما 14 لمدة

 * .تحديثات بأي الفصل معلم إبالغ ويجب جيًدا والمدرسة المنزل بين التواصل على

 

*إضافية معلومات على للحصول" كورونا فيروس وجود لعدم السريع الدليل" المرفق على االطالع يرجى  

الشأن هذا في المستمر دعمكم نشكر  

 جونستون كلير

claire.johnston@rakacademy.org)(   

 مسؤولة تطور الطالب 
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