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 كيف نعمل لزيادة الحضور في مدرسة ايسكلستونا الشعبية العليا
 

إن كونك مشاركا ذو نسبة حضور عالية هو شيء ال جدال عليه لكي تتمكن من الساتفادة من التعليم الذي تقدمه مدرسو 

بغض النظر عن سبب  ايسكلستونا الشعبية العليا. يجب أن تكون على يقين من أنه ال يوجد حل آخر غير الحضور إلى المدرسة

 التغيب المحتمل وجوده، وأن هذا الشيء أكثر أهمية من البقاء في المنزل.

 

خلق وضع مناسب يكون لك فيه نسبة حضور عالية بهدف إن نقطة االنطالق من جهة المدرسة هي أن نقدم الدعم والحفز لذلك 

 سنا كتنظيم مسؤول.في المدرسة. في الوقت نفسه نفرض شروط عليك كمشارك وأيضا على أنف

 

 
 كيف نعمل لتقدم الدعم لك

 هي أداة لعمل أطر هيكلية سليمة لتقليل نسبة الغياب. نموذج الخطوات الخمسإن 
 

 التوضيح - الخطوة األولى

خالل بضعة أسابيع بعد بدء الدورة الدراسية فيجب أن يقوم مربي  1%  11عندما تبلغ نسبة الغياب غير المشروع/أو تزيد عن 

 يتم خاللها اإلشارة إلى الغياب وتعريف المشارك عن عواقب الغياب.صف بعمل محادثة مخطط لها ال

إن الهدف الكامن وراء هذه المحادثة هي توضيح العواقب الناجمة عن زيادة الغياب وأيضا النظر في حالة وجود ذلك إلى حاجة 

 مرحلة مبكرة.المشارك إلى دعم خاص من الناحيتين االجتماعية والتربوية في 

 

 التعريف بأهمية المشاركة الفعالة –الخطوة الثانية 

فيجب أن يتم عمل محادثة وتوثيق ذلك خطيا مع إرسال نسخ إلى الناظر.  2%  11عندما تقترب نسبة الغياب غير الشرعي إلى 

سط حول ما هو تأثير بغض النظر عن سبب الغياب فيجب أن يتم عمل مخطط تصرف مبسط. كما يجب أن يتم عمل تحليل مب

 الغياب على المشارك وأيضا إمكانية تأثير ذلك على المجموعة.

 

يجب أن يتبين من مخطط التصرف سبب الغياب وكيف يجب أن تقوم المدرسة بتقديم الدعم للمشارك وأيضا ما هي األمور التي 

 يتوجب على المشارك أن يقوم بها لتقليل نسبة لغياب.

 

هذه الخطوة هو تعريف المشارك بالعواقب قبل أن ترتفع نسبة الغياب إلى درجات غير مرغوبة. كما  إن الهدف الكامن وراء

يجب أن يتبين بصورة واضحة من مخطط التصرف ما هي مجاالت المسؤولية الملقاة على عاتق مربي الصف وأيضا المشارك. 

مرشد اجتماعي أو تربوي متخصص. ما هي األمور التي على سبيل المثال يمكن أن يتعلق األمر بتقديم عرض لعمل محادثة مع 

 يمكن أن نكيّفها، من الناحية التربوية، لتسهيل األمر للمشارك بحيث يتمكن من متابعة التخطيط بأكبر قدر ممكن؟

 

 المشاركة  –الخطوة الثالثة 

حادثة مع وكيل الناظر ومربي الصف فيجب ان يتم آنذاك عمل م 3%  21بمجرد أن يتعدى الغياب غير المشروع نسبة تزيد عن 

 والمشاركين الذين يعنيهم األمر.

_______________ 
مرتين في الشهر ولكن حاالت غياب متفرقة يجب أن ننتبه لها، مثال الحضور متأخرا بشكل متكرر أو قيام المشارك % تعادل الغياب  11 1

 بمغادرة المدرسة قبل أنتهاء دروس اليوم.
الحال بالنسبة للخطوة األولى يتوجب علينا أن ننتبه إلى حاالت الغياب المتفرقة ألنها يمكن أن تعني وجود مشكالت عميقة بالضبط كما هو  1

 يمكن أن يعود سببها إلى عوامل اجتماعية أو تربوية يجب أن تؤخذ بعين االعتبار.
 % تعادل الغياب مرة واحدة في األسبوع 21 1
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 4 – 3وكيل الناظر مسؤولية توثيق المحادثة واالتفاقيات التي تم التوصل إليها في حالة وجودها. تتم متابعة المحادثة كل يتحمل 

يل الناظر أو المرشد كمثال عن طريق و 2أسابيع. عند اللزوم يمكن عمل بالغ عن القضية لفريق الرعاية الصحية في المدرسة 

 االجتماعي.

 

 تبليغ المشارك بصورة مسبقة عن عمل بالغ عن القضية لفريق الرعاية الصحية في المدرسة. دائمايجب أن يتم مالحظة! 

 

 فرض شروط واضحة –الخطوة الرابعة 

% فيتوجب على وكيل الناظر في هذه الحالة أن ينفذ ويوثّق محادثة مع  31بمجرد أن تزيد نسبة الغياب غير المشروع عن 

أسابيع. يتم  3 – 2. يجب أن يتم عمل مخطط للتصرف على شكل اتفاقية. تتم متابعة المحادثة كل المشاركين الذين يعنيهم األمر

 فريق الرعاية الصحية في المدرسة.تبلغي المشارك عن أنه تم التبليغ عن القضية وسيتم التعامل بها من قبل 

 
 وضع حاد   –الخطوة الخامسة 

%. يتم عمل محادثة مع وكيل الناظر ومربي الصف  41غير المشروع إلى بمجرد أن تصل نسبة الغياب الوضع الحاد   يسري

يعني أنه بإمكان المشارك االحتفاظ بمقعده في المدرسة لمدة أسبوع أو أسبوعين  الوضع الحادّ والمشاركين الذين يعنيهم األمر. 

ة ال يسمح أن يكون هناك أي رل هذه الفتكل مرة حتى يتم التوصل إلى تغير ملحوظ والوضع الذي تقيّم المدرسة أنه مقبول. خال

 غياب غير مشروع للمشارك.

__________________ 
 % تعادل الغياب مرة واحدة في األسبوع 21 3
يتألف فريق الرعاية الصحية في المدرسة من الناظر، التربوي المتخصص والمرشد االجتماعي مسؤول االختيار الدراسي والمهني ووكيل  4

 الناظر.
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