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 والغياب  ياسة الحضورس
 

 . اومنظم اتساعد هذه القوانين والتعليمات المكتوية الطالب على االلتزام بسلوك جيد، وأن يكون مواطناً ملتزم-
مل البرنامج على تالوة القرآن الكريم وعروض وكلمات تصباحاً. يش 7:30الطابور الصباحي يومياً الساعة  يبدأ-

 للطالب والمدرسين والمدير ومساعديه. 
خبرة تعليمية ويوفر  ،حساس باالنتماء للمجتمع واالعتزاز بالمدرسة والمجتمعإلالصباحي إلى تعزيز ايهدف الطابور -

 . يهمالحشود وصقل الصفات القيادية والتواصلية لدمام أفي التحدث للطالب  بناءة
 حضور طابور الصباح ملزم للطالب والمدرسين.-
 التأخر الكثير والغياب سوف يؤثر على تقدم الطالب في المدرسة. -
 صباحاً.  7:30 قبل الساعةلى المدرسة إيتوجب على جميع الطالب الوصول -

تواجد على جميع الطالب ال. الطالب المتأخرين جراءات مشددة ضدحيث سيتم اتخاذ إ ،بولالتأخر االعتيادي غير مق-
 ماكن المخصصة لهم في الوقت المحدد.في األ

 

 االجراءات الرسمية التي سيتم تطبيقها على الطالب المتأخرين عن طابور الصباح:
 صباحاً(. 7:30)بعد  يومياالتأخر سيتم تسجيل وتوثيق  -
 .بهذا الخصوص على تعهدسيتم استدعاء ولي األمر ويطلب منه التوقيع ذا تكرر التأخر للمرة الرابعة، إ -
 لى لقاء مع المشرف في حالة التأخر للمرة الخامسة.إمره أدعى الطالب و ولي ستسي -
 لى البيت.طالب إولي األمر إعادة ال، لن يقبل المتأخرون في الصف كامل اليوم و يطلب من بعد ذلكعند التأخر -
 بشكل منفصل.الدراسي وعاله طوال الفصل أجراءات المذكورة ستطبق اإل-
إلى مقاعد  الطالبعودة  عندو ،عالم المدرسة بأسرع وقتإسباب طارئة أو طبية، على ولي األمر ذا تغيب الطالب ألإ-

 .معتمدة من مركز طبيعذر طبي رسالة عليه تقديم يستوجب  الدراسة
خالل  عقدتمتحانات والمشاريع التي الطالب المتغيبون عن المدرسة بالواجبات الصفية واالختبارات واإليكلف -

 غيابهم. 
 . من دروس عطي في الصفأه ومعلميه على ما ئمالتقع على الطالب مسؤولية متابعة وسؤال ز-
 جبارإي أداء اختباراتهم وفي المواد التي فاتتهم دون أعادة إسيساعد المعلمون الطالب المتغيبون على -
عادة االختبارات إدارة للسماح لهم بمن اإل كتابي على الطالب المتغيبون بدون سبب مبرر الحصول على تصريح-

 متحانات.واإل
 

 المغادرة المبكرة

 األنشطة.  المشاركة فيالحصص اليومية وبشكل عام على الطالب حضور جميع -
 دارة. جراء الترتيبات المسبقة مع اإلولي األمر إعلى  ويستوجب خذ مواعيد طبية خالل اليوم الدراسي،يفضل عدم أ-
 ولي األمر خاصة، أو الشخص المكلف رسمياً مع كامل المسؤوليةمع بخروج الطالب  أكاديمية ياسمدرسة ستسمح -

 .خالل ترتيب مسبق
 

 لغيابا
 و كله. أ الدراسي هو الطالب الذي يغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر قانوني لجزء من اليوم المتغيب-
 لمدير و ولي األمر. امسؤول الغياب في المدرسة يبلغ -
لمناقشة  ئية اإلجتماعيةاألخصا لى لقاءإولي األمر ، وسيتم استدعاء م تطبيق الئحة االنضباطر الغياب، سيتاتكرعند -

 الحالة.
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