الحضور اليومي يف املدرسة
يستوجب قانون أونتاريو  Ontarioتسجيل كافة األطفال يف املدارس (سواء تلك املمولة من قبل القطاع العام
أو الخاص) عىل أساس منتظم من عمر  6سنوات إىل عمر  18سنة أو لحني التخرج من املدرسة الثانوية  .ميكن
للكثري من األطفال االلتحاق بربنامج رياض األطفال ذو الدوام الكامل من عمر  4سنوات.
إذا تغيب الطالب عن املدرسة ملدة طويلة من الزمن ومل يتم اخبار املدرسة ،فإن مجلس التعليم يف منطقتك سينظر يف األسباب وراء الغياب.
وإذا أحسوا بأن هناك سبب يدعو إىل القلق ،فقد يتم االتصال بـ  ،Children’s Aidاملمولة واملراقبة من قبل حكومة أونتاريو التي تعمل
عىل حامية سالمة أطفال أونتاريو وضامن رفاههم .ملزيد من املعلومات عن  ،Children’s Aid Societiesيرجى زيارة موقعهم االلكرتوين
. http://www.oacas.org

التعليم املنزيل
قد يقرر أولياء األمور أن يقدموا التعليم ألطفالهم بعيدا عن البيئة املدرسية ،يف املنزل ( يعرف بالتعليم املنزيل)؛ وإن اختاروا ذلك ،عليهم أن
يبلغوا مجلس املدارس يف منطقتهم يف كل عام درايس يريدون القيام بذلك .توجد معلومات عن هذا الخيار ومنوذج للخطاب املوجه للمجلس
 sample letterيف موقع وزارة التعليم . Ministry of Education’s website
التعليم املنزيل هو تدريس طفلك يف املنزل .قم بزيارة  Ontario Federation of Teaching Parentsملعرفة املزيد من املعلومات عن
التعليم املنزيل واملصادر املتعلقة به.

التغيب عن املدرسة
يرجى إبالغ املعلم قبل وقت كاف يف حال سيغيب أطفالك عن املدرسة ملدة طويلة .ففي بعض األحيان قد يقرتح املعلم نشاطات تعليمية
ليقوم بها أطفالك أثناء غيابهم عن املدرسة .عىل أي حال ،وإن أمكن ،من األفضل محاولة ترتيب السفر خارج البلدة أثناء العطلة املدرسية
حتى ال يتغيب أطفالك عن الدوام املدريس.
تقع مسؤولية التأكد من أن جميع الطالب قد وصلوا بسالمة عىل عاتق املدرسة .فإذا مل يصل طالب إىل املدرسة بحلول الساعة  9:00صباحا
ومل يتصل ويل األمر باملدرسة ،فسيتصل أحد العاملني يف املدرسة مبنزل الطالب لالستفسار عن سبب غيابه.
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ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة Settlement.Org

التغيب عن املدرسة :يرجى االتصال باملدرسة قبل الساعة  9:00صباحا إذا كان من الرضوري غياب أطفالك عن املدرسة (بسبب املرض،
االحتفال مبناسبات دينية ،حاالت عائلية طارئة... ،الخ) .يوجد يف بعض املدارس آالت لتسجيل الرسائل الصوتية لتسجيل الغياب.
يرجى االتصال يف املدرسة عن كل يوم سيتغيب فيه أطفالك عن املدرسة .اتصل باملدرسة يف حال تغيب أطفالك عن املدرسة
ألي سبب من األسباب.
هذا مثال عىل الرسالة الصوتية التي ميكن ألولياء األمور تركها عىل هاتف املدرسة عند غياب الطفل عن املدرسة:
“ أنا< اسمك /اسم ويل األمر> .ابني/ابنتي < اسمه أو اسمها > مريض اليوم .هو أو هي يف< الصف ..؟  .> -اسم معلمه/معلمتها هو < اسم
املعلم/املعلمة >
Here is a sample telephone message parents can leave on school telephone when a child will miss school: “This is
< < your name >. My child < her or his name > is sick today. She or He is in Grade < ? >. Her/His teacher’s name is
”.> teacher’s nameوى مستوى الطباإلنشار والتها ملفائف النسيجلب األواألنه يتشارب الية وتجميم
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