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         أسر طالب المدرسة األعزاء،   
 

حینما . South Lakes High Schoolیعتبر األلتزام بالحضور المدرسي في الوقت المحدد من األمور المھمة في مدرسة 
یحضر الطالب الى المدرسة في الوقت المحدد لھم، یكون في مقدور المعلمین بدء التدریس مع تقلیل فترة مقاطعة الدرس الى 

أدنى حد مع الحفاظ على حیویتھ.  بعد مراجعة الحضور المدرسي للطالب، فقد توصلنا الى أن التأخر بدون عذر ھو مسألة 
من تأخر الطالب في العام الدراسي الماضي كان  South Lakes High School .50%مھمة ویجب معالجتھا في مدرسة 

في أول الصباح. كانت تستلزم أجراءات المدرسة في السنین السابقة بخصوص الطالب المتأخرین التوّجھ الى مكتب الشعبة 
 تصریح دخول.الفرعیة المسؤولة عن تلك المرحلة الدراسیة لتسجیل دخولھم الى المدرسة والحصول على 

 
 South Lakes High Schoolوفي محاولة للحد من تأثیر ھذا األمر على البیئة التعلیمیة، دأب الكادر المدرسي في مدرسة 

للعمل على تعزیز الوفاق ووضع خطة لتقلیل تأخر الطالب. وقد أتفقنا ككادر مدرسي على إعتبار أي طالب ال یتواجد داخل 
الثانیة عند قرع الجرس متأخراً عن الدوام لذلك الیوم. باألضافة الى ھذا التغییر، قمنا بوضع حصتھ المزدوجة األولى او 

خطة لمتابعة موضوع تأخر الطالب بشكل أكثر دقة وأنشاء عالقة أقوى بین السلوك والعواقب المترتبة على الطالب الذین 
 .غالباً ما یكونوا متأخرین عن المدرسة

 
(بجانب المكتب الرئیسي للمدرسة) وطاولة  1طاوالت التأخر عن الدوام موضوعة داخل المدخل رقم  ستكون لدینا ھذا العام

(بجانب مكتب الفعالیات). ستكون ھذه األماكن ھي األماكن الوحیدة لتسجیل دخول الطالب بوقت  4أخرى عند المدخل رقم 
الطالب بعد ھذا الوقت یتوجب علیھ التوجھ الى  صباحاً (وفي حال دخول 9:00و  8:10متأخر الى المدرسة بین الساعة 

مكتب الشعبة الفرعیة المسؤولة عن مرحلتھ الدراسیة للحصول على ترخیص دخول).  أي طالب غیر متواجد في فترة 
صباحاً، علیھ التوجھ الى إحدى الطاولتین المخصصة للطالب المتأخرین عن  8:10الحصة األولى أو الثانیة بحلول الساعة 

وام.   سیستلم الطالب من مراقب طاولة الطالب المتأخرین تصریح دخول الى حصتھ المزدوجة األولى أو الثانیة.  سوف الد
تترتب عواقب على الطالب الذي تتراكم لدیھ تأخیرات متكررة.  ونظراً للنمط الجدید في حركة المرور وتأثیر أعمال البناء 

سبتمبر/أیلول.  قمنا  11طاوالت التأخیر على أن یكون موعد العمل بھا في صباح یوم على المنطقة، قمنا بتأخیر تنفیذ العمل ب
بأیصال ھذه المعلومات الى الطالب من خالل عرض لشریط فدیو شاھدوه خالل الندوة التي أنعقدت في المدرسة ھذا 

 األسبوع.
 

 العواقب المترتبة على التأخر بدون عذر:
 التحذیر التأخر للمرة األولى والثانیة:

 )WADالتأخر للمرة الثالثة: عقوبة تأخیر الطالب بعد المدرسة في یوم األربعاء (
 )FADالتأخر للمرة الخامسة: عقوبة تأخیر الطالب بعد المدرسة في یوم الجمعة (

ول اإلداري، التأخر للمرة السابعة: عقوبة القصاص بالفصل المؤقت للطالب وتنفیذه داخل المدرسة، أو حسب ما یحدده المسؤ
 أو إضافة عقوبات تأخیر أخرى للطالب بعد المدرسة، أو عقد أجتماع مع ولي أمر الطالب، الخ.
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یرجى المالحظة بأن تأخر الطالب بعذر مشروع ال یُحسب ضده، كما ھو متبع عادة. یحدد كتیب حقوق الطالب ومسؤولیاتھ 

إذا كان موعد  عذر (كأن یكون موعد طبیب مع أحضار وثائق).في مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة ما یشّكل تأخر ب
صباحاً فسنقوم بأصدار ترخیص بعذر للحافالت  8:05بعد الساعة  FPCSوصول الحافالت المدرسیة التابعة لمدارس 

 .المتأخرة
 

 نشكركم سلفاً على دعمكم لنا لضمان وصول كافة طالب المدرسة في الوقت المحدد یومیاً.
 

 المخلص،
 
 

Kim Retzer ,المدرسة ةمدیر 

 


