قواعد الغياب واإلجازات
قام البرلمان الدنماركي بتشديد التشريعات المتعلقة بتغيب التالميذ عن التعليم في المدارس العامة (االبتدائية واإلعدادية).
وسوف ت ُ َ
اعتبارا من الــ  1من شهر يناير  /كانون الثاني من عام .2020
طبَّق القواعد الجديدة
ً
في بلدية ”باليروب” ) ،(Ballerup Kommuneنحن نولي أهمية قصوى إلى حضور التالميذ إلى المدرسة .وسوف نستمر في
بذل كل ما في وسعنا لتخفيض نسبة غياب التالميذ إلى أقل درجة ممكنة .ومع ذلك ،فإن القواعد ال ُمعدَّلة تعني أننا سوف نقوم بتغيير
ممارساتنا في بعض الحاالت ،حيث أن الغياب المتزايد سوف يترت َب عليه اآلن عواقب اقتصادية.
تعريف الغياب
نحن نميز بين نوعين من الغياب :الغياب القانوني والغياب غير القانوني
الغياب القانوني:
 المرض
 العجز  /التراجع في األداء الوظيفي
 استجالء وضع التلميذ
 الزيارات إلى الطبيب
يرجى مالحظة أن بإمكان مدير المدرسة في حاالت خاصة أن يطلب شهادة طبية كدليل مستندي للغياب .وتقوم البلدية بدفع تكلفة
الشهادة الطبية.
الغياب غير القانوني:
 الغياب دون مبرر
 الغياب دون سابق إنذار من األهل أو دون اتفاق مسبق معهم
 الغياب دون إذن – في حالة اإلجازات االستثنائية
ً
وكقاعدة عامة ،يجب إبالغ المدرسة بجميع أنواع الغياب ،وتتطلب اإلجازات االستثنائية إذنا من المدرسة.
طلب الحصول على إجازة خاصة  /استثنائية
كشيء جديد ،ت ُعتبر اإلجازات أو أيام الراحة خارج العطالت المدرسية أيضًا بمثابة غياب غير قانوني إذا لم تأذن المدرسة بها.
هذا يعني أن أولياء األمور مطالبون بتقديم طلب للسماح للتلميذ بقضاء إجازة خارج أيام العطل المدرسية.
القواعد الخاصة بالطلب:





يجب التقدم بطلب للحصول على إجازة إذا كان األمر يتعلق بأكثر من يومي إجازة متتاليين.
يجب أن يقوم ولي األمر بملء نموذج طلب
يجب تسليم الطلب إلى المسؤول التربوي في المدرسة .انظر لمحة عامة عن مسؤولي المدرسة هنا
الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو  14يوما قبل اإلجازة.

يقوم المسؤول التربوي بإجراء تقييم موضوعي لكل طلب على حدة .ويُن َ
ظر في التقييم بعين االعتبار إلى الوضع الدراسي واالجتماعي
والترعرعي للتلميذ.
عواقب الغياب غير القانوني

القواعد الجديدة تعني أيضًا أن هناك ثمة عواقب إذا كانت نسبة الغياب غير القانوني للطفل في المدرسة عالية جدا .ويتم حساب
الغياب على أساس ربع سنوي.
 10في المئة غياب في الربع
يتم حساب الغياب مرة واحدة في الربع.
إذا كان للطفل غياب غير قانوني بنسبة  10في المئة في الربع ،فإن الوالدين سيُستدعيان لمقابلة في المدرسة.
الغرض من المقابلة هو إعداد خطة عمل بالتعاون مع األبوين بهدف تخفيض نسبة الغياب.
أكثر من  15في المئة غياب في الربع
إذا كان لدى الطفل غياب غير قانوني بنسبة تزيد عن  15في المئة خالل ربع السنة ،فإن مدير المدرسة ملزم بتقديم بالغ إلى
الخدمات االستشارية الخاصة باألطفال والمراهقين ” ”Børne- og Ungerådgivningenفي بلدية باليروب.
ونتيجة للبالغ ستفقد األسرة إعانة األطفال والمراهقين لربع السنة.
الحظ أن هناك فرقا في عدد أيام الدراسة في ربع السنة:
مثال  – 1نسبة  15في المائة غياب في الربع األول من عام  2020تساوي العدد التالي من أيام الدراسة:
عدد أيام الدراسة في الربع األول من عام  2020في الفترة من يناير إلى مارس 59 :يو ًما.
وقد تم هنا األخذ في االعتبار أن المدرسة تبدأ بعد عطلة أعياد الميالد في الثاني من يناير /كانون الثاني وأن المدرسة لديها عطلة
شتوية لمدة أسبوع.
 15في المئة من  59يو ًما دراسيًا 8,85 :يوما دراسيا.
سيكون لدى التلميذ غياب غير قانوني بنسبة  15في المئة إذا غاب لمدة  9أيام في هذا الربع.
مثال  - 2نسبة  15في المائة غياب في الربع الثاني من عام  2020تساوي العدد التالي من أيام الدراسة:
عدد أيام الدراسة في الربع الثاني من عام  2020في الفترة من أبريل إلى يونيو 52 :يو ًما.
وقد تم هنا األخذ في االعتبار أن هناك عطلة عيد الفصح في األسبوع  ،15ويوم الصالة العظيم ،ويوم الصعود ،وعيد العنصرة
ويوم الدستور.
 15في المائة من  52يوما دراسيا 7,8 :يوما دراسيا
سيكون لدى التلميذ غياب غير قانوني بنسبة  15في المئة إذا غاب لمدة  8أيام في هذا الربع.
للمزيد من المعلومات
يمكنك قراءة المزيد عن قواعد الغياب الجديدة هنا:


هذه هي القواعد الجديدة بشأن الغياب في المدارس االبتدائية :إرشادات آلباء األطفال في المدارس العامة
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إذا كانت لديك أي أسئلة ،فاتصل بالمسؤول التربوي للطفل في المدرسة .سوف تجد لمحة عامة عن مسؤولي المدرسة هنا

