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 غ�اب الطالب
 توجيهات ألول�اء األمور -
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 مسؤولیة مشتركة  -غیاب الطالب 
مترابطة منظومة باالنتماء إلى  ”Hillerød Kommune” في مدارس بلدیة ھیلیرود الطالبجمیع  یشعرأن یجب 

 . وعالیة الجودةمزدھرة إنشاء بیئات تعلیمیة  نحن نسعى بالطبع إلىو ،اواجتماعیدراسیا 
  

لروح الجماعیة بالنسبة لوكذلك  ترعرعھ،بالنسبة لوللطالب  ةالدراسی نسبة للمنفعةبالسلبیة  آثاریمكن أن یكون للغیاب 
مسؤولیة  ي ھيالتو ،في بلدیة ھیلیرود على معالجة حاالت الغیاب المقلقة وغیر القانونیةوبالتالي نحن نركز الفصل.  داخل

 .  على حد سواء وأولیاء األمورلمدرسة لمشتركة 
  

ربع ل مراھقینألطفال والا إعانةمما یعني إیقاف  ،العامةفي المدارس  خاصة بالغیابقواعد  الدنماركياعتمد البرلمان لقد 
 . في فترة ربع سنة في المائة 15 بنسبة طفلكلغیر قانوني  غیابفي حالة كان ھناك  سنة

  
المبادئ التوجیھیة لبلدیة "ھیلیرود" بشأن العمل الرامي إلى  باإلضافة إلىالقواعد ھذه مراجعة وفیما یلي سوف نقوم معاً ب

 . الطالبيمكافحة الغیاب 
  

 سبب الغیاب؟ بالمدرسة  أن تخطرمتى یجب 
یجب  ،لیمالتع. إذا تغیب طفلك عن ومشاركتھ في التعلیمإلى المدرسة مسؤول عن حضور طفلك  إنكف ،أمرلي وبصفتك 

 . للتواصل الرقمي ”AULA”عبر نظام إخطار المدرسة كتابةً بفي أقرب وقت ممكن القیام علیك 
  

 3 أو في موعد أقصاهسبب الغیاب في نفس الیوم یجب أن تخطر المدرسة ب ،الذي تقوم بھ المدرسةألغراض التسجیل 
الحقا  ومأن تق یمكنك ،یتم تسجیل الغیاب كغیاب غیر قانوني. في حاالت خاصة وإال فإنھ سوفالغیاب. تاریخ  منأیام 

سبب مثال ب ،لسبب وجیھ تعذّر علیك إخطار المدرسةإذا  مقبول نسبیا، وذلكفي وقت  ، ولكنالسبببإخطار المدرسة ب
 أو ما شابھ. إدخال طفلك إلى المستشفى على وجھ السرعة 

  
 أم غیر قانوني؟  قانوني غیاب

ویتم  ،ابلغیلالرقمي تسجیل الیتم ذلك من خالل و. في التعلیم مشاركة الطالببمتابعة حضور والمدرسة  تقومیجب أن 
 ثالثة أنواع رئیسیة من الغیاب: بین تمییز ال

 أو ما شابھ (الغیاب القانوني) الوظیفي االعتالل الغیاب بسبب المرض أو  . 1
 االستثنائیة (الغیاب القانوني)  اإلجازاتالغیاب بسبب  . 2
 قانوني ال غیاب غیرال . 3

  
 أو ما شابھ الوظیفي  عتاللالغیاب بسبب المرض أو اال .1

العتبارات ذات عالقة حضور بسبب خطر العدوى أو الیتم استخدام ھذا النوع من الغیاب إذا كان الطالب غیر قادر على 
 صحة الطالب أو رفاھھ. ب
  

ر لم تمتثل كولي أمطفلك ألكثر من أسبوعین. إذا ي لرضالمغیاب الیمكن لمدیر المدرسة طلب شھادة طبیة إذا استمر 
 غیر قانوني.   كغیابفسیتم تسجیل الغیاب  ،لطلب الشھادة الطبیة

  
اضطراب  ،مثل التوحدالمحددة  االعتالالت الوظیفیةأو ما شابھ" كالً من التشخیصات أو  االعتالل الوظیفيیشمل مصطلح "
ل / االجتماعیة مثل اضطرابات األك النفسیةوالتحدیات  ،الحركیة اإلعاقة ،الدماغ اتإصاب ،االنتباه تشتتفرط الحركة و

 أو القلق أو إیذاء النفس. 
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 اإلجازات االستثنائیة .2
 األحداثالة في حاالستثنائیة في العادة  اإلجازةتُمنح وذلك.  في حالة طلباستثنائیة  أن یسمح بإجازةیمكن لمدیر المدرسة 

 الرسمیة. المدرسیة العطالت  خارج أوقاتاستثنائیة  إجازةفي  في حالة الرغبةأو  ،الخاصةالعائلیة  والمناسبات
  

كذلك و بھ صمن تعلیم الطالب الخا في االعتبار كالً  للحالة بعینھا آخذاً تقییم استنادا إلى قراره باتخاذ مدیر المدرسة  ویقوم
 تحفظاً مالمدرسة  مدیروبالتالي یجب أن یكون  ،إلى المدرسة كل یوم الطالبیجب أن یذھب  من حیث المبدأ،بقیة الفصل. 

 استثنائیة.  إجازة إعطاءفي 
  

 غیابًا قانونیًا.   عندئذیكون فالغیاب  ،استثنائیة بإجازةالمدیر اإلذن  أعطىإذا 
  
 قانوني الغیاب غیر ال .3

مدیر  سمحیأو إذا لم  ،أو ما شابھ االعتالل الوظیفيالغیاب غیر قانوني إذا لم یكن الطالب غائبًا بسبب المرض أو یُعتبر 
 . بإجازة استثنائیةالمدرسة 

  
 الطالب.  یابغسبب  لمعرفةاالتصال بالمنزل بوقت ممكن  سرعفي أالمدرسة  تقومأن یجب  ،في حالة الغیاب غیر القانوني

  
 طبیب األسنان والطبیب  إلى زیارات ال

 برعوھذا الغیاب قانوني طالما یتم إبالغ المدرسة كتابیًا  ،الزیارات إلى الطبیب وطبیب األسناننقوم أیًضا بتسجیل نحن 
 للتواصل الرقمي.” AULA”نظام 

  
 الحضور المتأخر في الصباح 

غیاب عندئذ كیتم تسجیل الغیاب  ،للتأخیر مبرر الصباح. إذا كان ھناكاً في نسجل أیًضا إذا وصل الطالب متأخرنحن 
في  ةخطیر ةیمرضحالة بسبب تأخیر في وسائل النقل العام أو بسبب حاالت ال ،على سبیل المثال ،ذلك یكون وقد. يقانون

 األسرة. 
  

 غیر قانوني.  كغیابعندئذ یتم تسجیل الغیاب  ،لك ما یبّررهلم یكن ھنامبالغا فیھ وتأخیر الإذا كان 
  

 متى نسجل الغیاب؟ 
أیضا  ھتم تسجیلیالغیاب ف ،السابع إلى العاشرللطالب في الصفوف وبالنسبة . ىاألول الحصةیتم تسجیل الغیاب یومیًا في 

 .  ةاألخیر حصةفي ال
  

أسلوب  ”Klasseskolen .10” و ”Hillerødsholmskolen”و  ”Grønnevang Skole”مدرسة  تنتھج
ي الفصول ف حصةالغیاب في كل الحضور ویتم تسجیل  ،المدرسي. ھنا سنوات التخّرجفي  تسجیل الغیاب في الحصص

 .  المتقدمة
  
  

 نصف یوم للیوم كامل أو  اغیابباعتباره الغیاب غیر القانوني 
نیتم تسجیل الغیاب غیر القانوني   ،10-7 ب في الصفوفطالللأما بالنسبة . لیوم كاملكغیاب  ىاألول الحصةفي  المدوَّ

 ،ةخیراأل الحصةبشكل غیر قانوني عن  ولكنھ غاب ىاألول لحظة تسجیل الحضور والغیاب في الحصة متواجدا إذا كانف
  غیر القانوني كغیاب لنصف یوم. غیابھفسیتم تسجیل 
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 األطفالفسیتم إیقاف إعانة  ،سنةربع  في فترة في المئة 15غیاب غیر قانوني بنسبة  لدیھإذا كان طفلك 
  سنةلربع  والمراھقین

مدیر  أن یقومیجب ف ،في المائة أو أكثر في غضون ربع عام 15غیاب غیر قانوني بنسبة  لدیھإذا كان طفلك 
ال القضیة وتقرر إیقاف استحقاقات األطففي البلدیة  الھیئة تنظرالغیاب. ثم الھیئة البلدیة بإخطار بالمدرسة 

 لمدة ربع سنة.  والمراھقین
  
ن الذین تزید أعمارھم ع الطالبو باالستماع إلى أولیاء األمورالھیئة البلدیة  أن تقوم یجب ،قرارأي قبل اتخاذ و

 . لنحو الصحیحعلى اعاًما. سیضمن ذلك تسجیل الغیاب  12
  
قد یكون  ،كالمختلفة. لذل األرباعھناك اختالفات في عدد أیام الدراسة في  وبالتالي ،السنة التقویمیةربع یتبع ال

 ئة من الغیاب غیر القانوني.  بالم 15 نسبة إلى وصوالنوني ھناك أیًضا اختالف في عدد أیام الغیاب غیر القا
  

الھیئة  اجوبالتالي تحت. سنة ربعفسیكون ذلك ل ،والمراھقینإیقاف استحقاقات األطفال الھیئة البلدیة إذا قررت 
 . والمراھقینوقف استحقاقات األطفال بالمدرسة من أجل اتخاذ قرار جدید إخطاًرا جدیًدا من البلدیة 

  
فیجب على مدیر المدرسة  ،سنةبالمائة أو أكثر خالل ربع  10إذا كان لدى الطالب غیاب غیر قانوني بنسبة 

 رالحضوب الطالب في أقرب وقت ممكنلضمان قیام ك بالعقوبات المالیة المحتملة خطاروإ لي أمرإبالغك كو
 . والمواظبة على التعلیم

  
 المثیر للقلقالغیاب ب فیما یتعلق بلدیة ھیلیرودبالخاصة جراءات اإل

یتطور  ابع متىوتتتقوم المدرسة بتقییم مستمر  ،صحیحال البي على النحوالط الغیابتسجیل  ضمانباإلضافة إلى 
 رفاھیة الطالب وتعلیمھ. فیما یتعلق بقلق مدعاة للیصبح الكلي والغیاب 

  
في المائة أو أكثر مدعاة للقلق بغض النظر عما إذا كان الغیاب  15الغیاب البالغة  نسبةتعتبر  ،في بلدیة ھیلیرود

 السنة ربعأیام في  3ب غیر القانوني لمدة یعتبر الغیا ،أم غیر قانوني. باإلضافة إلى ذلك قانونيكغیاب مسجالً 
لتي ایتم إطالق عدد من المبادرات  ،مثیرة للقلقففي حالة مالحظة أن ھناك حاالت غیاب  ،أمًرا مثیًرا للقلق. لذلك

 تعزیز حضور الطالب.  من شأنھا 
  

 أربعة مبادئ:  باالستناد إلىنحن نعمل 
 العمل المبكر  •
 االستخدام المنھجي لبیانات الغیاب  •
   لألھل المبكر شراكالحوار مع المنزل واإل •
   أھل الخبرةإشراك  •
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