المبادئ التوجيهية للغياب وطلب العطلة عن المدرسة
الحضور والتعليم اإللزامي  -الجميع يمتلك الحق للتعلم
معاهدة حقوق الطفل تقترح ان جميع االطفال يمتلكون حق التعلم .في المملكة السويدية يسري مبدأ التعليم اإللزامي لجميع االطفال
المقيمين بالبلد حسب قانون التعليم في الجزء رقم  ٧لجميع االطفال في عمر التعليم اإللزامي  .بلدية اوبساال مسوؤلة عن ضمان حق
جميع الطلبة للتعلم .
مبدأ التعليم اإللزامي يتضمن ان جميع الطلبة يمتلكون الحق للتعليم و ان الطلبة ملتزمون بحضور جميع الحصص الدرسية المقررة
في الجدول الدراسي.

ماهي اإلجراءات األزمة في حاالت التغيب ألسباب أخرى؟
أولياء االمور مسؤولون ان يتواصلوا مع المدرسة في حالة مرض التلميذ أو في حالة عدم استطاعة التلميذ القدوم الى المدرسة
لحضور الدروس .اخبار المدرسة يجب ان يتم كل يوم من ايام الغياب.
يجب على ولي االمر ان يتبع المبتدئ التوجيهية في حالة الغياب حسب قانون التعليم رقم .٧

المدرسة مسؤولة عن مايلي:
التواصل مع أولياء االمور بنفس اليوم الذي يتخلف فيه التلميذ عن الحضور حسب قانون التعليم رقم .٧
التحري عن أسباب الغياب.
عند الحاجة تكون المدرسة مسؤولة عن وضع برنامج خاص يشرح فيه اإلجراءات األزمة لرفع نسبة تواجد التلميذ في المدرسة.
االعالم عن الغياب

االعالم عن الغياب
التغيب عن المدرسة و الغياب غير الموافق عليه مسبقا يجب ان يتم إعالمه من أولياء االمور كل يوم من ايام الغياب.
عندما يغيب التلميذ عن المدرسة لمدة ثالثة ايام يجب ان يتم إعالم المدرسة لمدة ثالثة ايام متتالية.
الحالة االستثنائية عن ضرورة االعالم بشكل يومي عن غياب التلميذ و هو إبراز تقرير طبي إلثبات حالة المرض.
الرقم الهاتف التالي لإلعالم عن حالة الغياب
0515-777601

معلومات حول تقارير االلتحاق بالمدرسة
يتم تسجيل تقارير عن التحاق الطالب بالمدارس في كافة المدارس الموجودة في بلدية اوبساال بشكل إلكتروني
يتم التعامل مع المعلومات المخزنة حسب قانون المعلومات الشخصية PUL

بعد مدة ثالث سنوات تحذف كل المعلومات المخزنة من البرنامج
العديد من المدارس االلزامية تمنح أولياء االمور إمكانية الحصول على حساب إلكتروني في البرنامج
)(skola24

من خالل هذا الحساب يتمكن ولي االمر من االطالع على تقارير تواجد الطالب بالمدرسة  ،ويتمكن ايضا من إعالم المدرسة عن
تغيب الطالب عن المدرسة سواء ليوم كامل او لحصة درسية بسبب زيارة الطبيب مثال

يرجى زيارة موقع المدرسة االلكتروني لالطالع عن المزيد من المعلومات حول البرنامج
)(skola24

ماهي حاالت التغيب الباطلة/غير مصرح بها؟
الغياب عن المدرسة دون إعالم مسبقحاالت الغياب المتكرر حتى لو كانت معلمة مسبقا-التأخر عن المدرسة /التخلف عن الحصة الدرسية.

إجراءات المدرسة المتخذة في حاالت الغياب الطويل والمتكرر
يتم التواصل مع ولي االمريتم التحري عن أسباب الغياب من قبل لجنة العناية بصحة الطالب في المدرسة يتم وضع خطة عمل يتم فيها شرح اإلجراءات المتخذة لرفع مستوى حضور الطالب الى المدرسة و يتم تعديل الخطة عند الحاجةفي حال عدم إعطاء خطة العمل النتائج المرجوة وفي حالة وجود قلق حول حالة الطفل يتم رفع طلب قلق الى الشؤون االجتماعيةفي المسائل المتعلقة بااللتحاق بالمدرسة يتم التعاون بين المدرسة و قسم الطب النفسي لألطفال والمراهقين و قسم الشؤون االجتماعية

اإلجازة
المبدأ األساسي هو إلزامية التعليم في المدارس
اإلجازة غير ايام العطلة الدراسية يوافق عليها كإستثناء .طلب اإلجازة عن المدرسة لمدة قصيرة يمكن الموافقة عليها كحاالت
 .خاصة ،و الفترات الطويلة فقط اذا كان هناك سبب وافي ومقنع
.قرار الموافقة على اإلجازة يعتمد على مدى مستوى تحصيل الطالب العلمي

العوامل التي يتم النظر فيها اثناء تقييم طلب اإلجازة

 مدة اإلجازةوضع الطالب العلميمدى تأثير اإلجازة على الطالب -إمكانية تعويض الدروس التي سيخسرها الطالب اثناء اإلجازة

مالحظة
اذا تم رفض اإلجازة يتم اعتبار األيام كغياب غير مبرر .قرار المدير بالرفض ال يراجع

تقديم طلب اإلجازة
يقدم ولي االمر طلب اإلجازة الى المدرسة مدة أسبوعين قبل زمن اإلجازة
.يتم الحصول على استمارة اإلجازة من صفحة المدرسة االلكترونية و مكتب االستقبال في المدرسة

لالستفسار حول المبادئ التوجيهية للدوام بالمدرسة او طلب اإلجازة يمكنك التواصل مع

