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م،   والدین/��رست مح�ت

 
ض شود که همه شا�ردان با حضور مرتب در مکتب، به طور کامل از آموزش  ای را انجام � تالش و�ژە  Auburn School Districtامسال،  دهد تا مطمنئ

تواند این عادت را  داشته باشند. شا�رد شما �  -و خودشان  -کند احساس به�ت در�ارە مکتب به اطفال کمک �  کنند. حضور مرتب در مکتب، استفادە � 
ض به موقع به مکتب هر روز مهم است. حضور مرتب، به اطفال کمک خواهد کرد در ل د که رفنت وع کند، طوری که فورا �اد بگ�ی �سه، کالج  در مکتب اول�ه �ش

 و در کار موفق باشند. 
 

 دا�ست�د؟ �
موجه)، ممکن است باعث شود اطفال در مکتب عقب بمانند. با  • وع از کودکستان، غیبت ب�ش از حد (موجه و غ�ی  �ش
برد که شا�رد شما در خواندن �ا ر�ا�ض به اندازە شا�ردان د�گر مهارت نداشته  روز)، این احتمال را باال �  18درصد غیبت (�ا حدود    10 •

 باشد.  
 روز در هر چند هفته غیبت کنند، باز هم ممکن است عقب بمانند. ا�ر شا�ردان فقط �ک روز �ا دو  •
ض به مکتب ممکن است منجر به افت ک�ف�ت حضور در مکتب شود.  •  دیر رفنت
ی را کم کند تا به اطفال کمک کند به د�گران برسند، غیبت  •  ها ممکن است بر کل صنف تاث�ی بگذارند. ا�ر معلم مجبور شود �عت �ادگ�ی
 ای است که �ک شا�رد ممکن است ل�سه را ترک کند. �� از سه �شانه  ، غیبت6تا صنف   •
د و این فرصت را دارد که روابط مه� را با شا�ردان د�گر و کارکنان  های ارزشمند اجتما� را �اد �با حا�ض شدن در مکتب، طفل شما مهارت  • گ�ی

 مکتب ا�جاد کند. 
غیبت ممکن است �شانه این باشد که عالقه شا�رد به مکتب کم شدە، با کار مکتب مشکل دارد، در مکتب با زورگویی �ا مشکل جدی   •

 د�گر مواجه است. 
ی از تعداد فارغ  8، حضور مرتب و خوب در مکتب �سبت به نتایج امتحان صنف 9تا صنف   •  التحص�الن است. �شانه به�ت

 
 خواه�م آنچه از شما � 

ض  مان را ارج � های او به مکتب کن�م و کمکنگا� که شا�رد شما در مکتب ن�ست، غیبت او را حس � ه نه�م.  ما ما�ل�م به شما کمک کن�م مطمنئ
تان  شود و در مکتب موفق است. ا�ر شا�رد شما غا�ب خواهد بود، لطفا با دف�ت مکتب طفل ش��د که شا�ردتان به صورت مرتب در مکتب حا�ض � 

�د. ت  ماس بگ�ی
 

 قول ما به شما 
های ص� تا مشکالت حمل و نقل. ا�ر شما �ا شا�رد شما مشکالیت  کنند، از نگرایض دان�م که دال�ل مختلف وجود دارد که شا�ردان از مکتب غیبت �ما � 

ی کن�م تا وقیت  در آمدن مرتب �ا به موقع به مکتب دار�د، افراد ز�ادی در ساختمان ما هستند تا به شما کمک کنند. ما قول �  ده�م حضور روزانه را پ�گ�ی
های موجود برای غلبه بر مشکالیت را  �م تا علت غیبت او را بفهم�م، و موانع و کمک که شا�رد شما از صنف غا�ب است متوجه ش��م، با شما تماس بگ�ی 

 که ممکن است در�ارە حضور شا�ردتان در مکتب داشته باش�د شناسایی کن�م. 
 

ن ا�الت س�است   های مکتب و قواننی
ض را بدان�د  ها و پروسه مهم است که شما س�است  ض قانون ا�الت واشنگنت ض ش��د که شا�ردتان در مکتب موفق است.  قانون  های مکتب ما، و ن�ی تا مطمنئ

سازد که به �ک مکتب عمو�، مکتب خصو�، �ا �ک  سال را ملزم �  17تا   8، اطفال Becca Billا�الت در�ارە حضور اجباری در مکتب، معروف به 
 تای�د شدە از سوی ناح�ه بروند. اطفا� که 

گ
  6نام کنند. با این حال، ا�ر والدین طفل ، ملزم ن�ستند در مکتب ثبت سال سن دارند  7�ا   6برنامه مکتب خان�

ا�ط خا� داشته باشند،   16وقت در مکتب حا�ض شود. جوانایض که  نام کنند، شا�رد با�د به صورت تمامشان را ثبت ساله   7�ا  سال �ا ب�ش�ت دارند، ا�ر �ش
 http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225توانند به مکتب عمو� نروند. �

 
موجه غیبت کرد به شما اطالع ده�م.  ل کن�م و ا�ر شا�رد شما به صورت غ�ی  ما، مکتب، ملزم هست�م هر روز حا�ض شدن شا�ردان را کن�ت

 
موجه در �ک ماە داشته باشد، قانون ا�الت ( ای را با شما و شا�رد شما  سازد جلسه ما را ملزم � )  RCW 28A.225.020ا�ر شا�رد شما سه غیبت غ�ی

ض حضور مرتب در مکتب را شناسایی کن�م. ناح�ه موظف است پالیض را ته�ه کند که ممکن است  ر کن�م تا موانع و کمک برگزا  های موجود برای ممکن ساخنت
�ن شکل و کاهش تعداد غیبت  ض ن�ازهای شا�رد شما به به�ت ض نحوە تامنی  ها را الزا� سازد. �ک ارز�ایب برای تعینی

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225
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ها، با درخواست در ساختمان مکتب  کیپ  

ت     
 

د تا جلسه   10غیبت موجه در هر ماە، �ا   5در مکتب ابتدایی �س از  ای را در  غیبت �ا ب�ش�ت در سال تحص��، ناح�ه مکتب ملزم است با شما تماس بگ�ی
های موجود برای شما و شا�ردتان را شناسایی کند. ا�ر شا�رد  زمان مناسب برای هر دو طرف با حداقل �� از کارکنان ناح�ه هماهنگ کند تا موانع و کمک 

ر�زی کردە باشند که شا�رد از نظر  شما �ک گزارش دا��ت ارائه کردە، �ا قبال به صورت کتیب غیبت را اطالع دادە باشد، و و�، شا�رد و مکتب طوری برنامه 
» انفرادی �ا �ک  دارد، ت�� که پالن را ا�جاد کردە است   Plan  504تحص�� عقب نماند، برگزاری جلسه الزم ن�ست. ا�ر شا�رد شما �ک «پالن آموز�ش

 با�د دو�ارە جلسه �شک�ل دهد. 
 

موجه در هر ماە �ا    7ا�ر شا�رد شما   موجه در س  15غیبت غ�ی ال تحص�� داشته باشد، ما ملزم هست�م درخواسیت به محکمه جوانان ارائه کن�م  غیبت غ�ی
ض حضور اجباری در مکتب، �عیض  گ��ز باشد، ممکن است الزم باشد  را گزارش کن�م. ا�ر شا�رد شما همچنان مکتب  RCW 28A.225.010و تخ� از قواننی

 به محکمه برو�د. 
 

ض ز�ر را در�ارە حضAuburnدر  ض کردە ، ما قواننی ض ش��د که شا�ردتان به صورت مرتب در مکتب  ور در مکتب تعینی ا�م که به شما کمک خواهند کرد مطمنئ
 Auburn Schoolگ��ز در نظر گرفته خواهند شد. س�است کنند، به عنوان مکتب شود. شا�ردایض که بدون دل�ل معت�ب از سوی و� غیبت � حا�ض � 
District  ض مطابقت �ک غیبت با مع�ارهای ناح�ه توضیح  برای غیبت را مشخص �  ، دال�ل معت�ب 3121شمارە کند و صالح�ت مدیر مکتب را برای تعینی

 دهد. �
 

 شما چه کار � توان�د بکن�د: 
 

ض کن�د.  •  �ک زمان خواب و برنامه صبحگا� مشخص را تعینی
 را تمام کند و � •

گ
 ک خواب خوب شبانه داشته باشد. از شب قبل برای مکتب آمادە ش��د، شا�رد با�د تکل�ف خان�

وع �  • ض ش��د که طفل ببین�د مکتب در چه روز �ش  های الزا� را در�افت کردە است. تان وا�سن شود و مطمنئ
به شا�ردتان اجازە نده�د در خانه بماند، مگر آن که واقعا م��ض باشد. توجه داشته باش�د که شکم درد �ا � درد ممکن است �شانه   •

 �ک اضطراب باشد، نه دل�ِل ماندن در خانه. 
ض کن�د. در زمان باز بودن مکتب، از مهمایض  •  ها و سفرهای طوالیض پره�ی
ض به مکتپالن  • ها �ا و� د�گر  آمد ناخواسته ا�جاد کن�د. با �� از اعضای خانوادە، �� از همسا�ه ب در صورت پ�ش های جا�گ��ن برای رفنت

�د.   تماس بگ�ی
ی کن�د. غیبت ب�ش از   •  روز ممکن است باعث شود شا�ردتان عقب بماند.   9حضور شا�ردتان در مکتب را پ�گ�ی
 در�ارە اهم�ت حضور در مکتب با شا�ردتان صحبت کن�د.  •
ات نا�هایض در رفتار شد�د، با معلمان شا�ردتان صحبت کن�د. این حالت ممکن است با موضو� در مکتب مرتبط باشد. ا�ر مت •  وجه تغی�ی
 ها. ها و کالب های مناسب �س از مکتب را �ش��ق کن�د، از جمله ورزش فعال�ت  •

 
ام،   با اح�ت

 
Rhonda Larson 

 

 Auburn Schoolمعاون مدیر، بخش مشارکت خانوادە و موفق�ت شا�ردان، 
District 

 
 
 
 
 

   مکتب:  ⇤ صنف: ⇤ نام شا�رد: 
 

 ا�د. در�ارە حضور در مکتب را خواندە و فهم�دە   Auburn School Districtهای ها و پروسه دهد که شما س�است امضای شما در ز�ر �شان � 
 

   تار�ــــخ   
 
 

 /http://www.attendanceworks.orgهای م��وط به حا�ض شدن در مکتب هستند هایی از این نامه در�ارە فعال�تبخش 
 

http://www.attendanceworks.org/

	میدانستید؟
	آنچه از شما میخواهیم
	قول ما به شما
	سیاستهای مکتب و قوانین ایالت
	شما چه کار می توانید بکنید:
	Rhonda Larson

