تع ّرف عىل قوانني غياب
ولدك عن املدرسة
كل يوم .فقد تفقد املساعدة
من مسؤول ّية األهل أن يحرصوا عىل ذهاب ولدهم إىل املدرسة يف ّ
الخاصة باألطفال والشباب إذا غاب ولدك عن املدرسة بشكل غري مسموح به.
املاليّة
ّ
عىل من تنطبق هذه القوانني؟
الخاصة بالغياب عن املدرسة عىل جميع التالميذ يف املدارس الرسم ّية.
تنطبق القوانني
ّ
كيف نحدّ د الغياب غري املسموح به؟
يل أو إذن من املدرسة.
فع
سبب
بدون
املدرسة
عن
ولدك
ب
ي
يتغ
ّ
يكون الغياب غري مسموح به عندما ّ
وعىل سبيل املثال ،أحد األسباب املسموح بها للغياب هو املرض.
متى يستطيع ولدي الغياب عن املدرسة؟
يستطيع الولد البقاء يف املنزل إذا كان مريضً ا ،ولكن تذكّر إبالغ املدرسة يف اليوم ذاته .من املسموح أيضً ا زيارة الطبيب أو طبيب األسنان.
خاصة جدًّا الغياب عن املدرسة  -مثالً عندما يتعلّق األمر باملناسبات العائليّة الكبرية  -ولكن يجب الحصول
كام يستطيع ولدك يف ظروف ّ
وإل يكون الغياب غري مسموح به.
عىل إذن من املدرسة أ ّوالًّ .
متى يؤدّي الغياب غري املسموح به إىل فقدان املساعدة املال ّية؟
كل يومّ ،إل إذا حصلت عىل إذن من املدرسة يسمح لولدك بالبقاء يف املنزل .إذا وصل غياب ولدك
يجب أن يذهب ولدك إىل املدرسة ّ
غري املسموح به إىل نسبة  %١٥أو أكرث يف أحد الفصول الدراس ّية (كانون الثاين/يناير-آذار/مارس ،نيسان/أبريل-حزيران/يونيو ،متّوز/يوليو-
الخاصة باألطفال والشباب لفصل واحد.
أيلول/سبتمرب ،أو ترشين األ ّول/أكتوبر-كانون األ ّول/ديسمرب) ،فقد تفقد املساعدة املال ّية
ّ
وتعادل نسبة  %١٥من الغياب غري املسموح به يف فصل واحد ما بني  ٦و ٩أيّام إجامالً .ويختلف عدد األيّام باختالف عدد األيّام املدرسيّة
كل فصل .فمثالً ،قد تكون نسبة  %١٥معادلة لـ  ٦أيّام يف الفصل املمت ّد من متّوز/يوليو إىل أيلول/سبتمرب ،و ٩أيّام يف الفصل
التي يتض ّمنها ّ
املمت ّد من كانون الثاين/يناير إىل آذار/مارس.
اقرأ املزيد عىل الصفحة التالية ›

ثالثة أنواع من الغياب:

الغياب غري املسموح به

الغياب بإذن من املدرسة
(عطلة استثنائ ّية)

الغياب بسبب مرض ،أو إعاقة،
أو ما يشابه ذلك

كيف أعلم أنّ ولدي يغيب عن املدرسة بشكل غري مسموح به؟
ستقوم إدارة املدرسة باالت ّصال بك عىل الفور ،إذا غاب ولدك عن املدرسة بشكل غري مسموح به .عندما يصل غياب
ولدك غري املسموح به إىل نسبة  %١٠يف أحد الفصول الدراس ّية ،ستقوم املدرسة بإنذارك بأنّك قد تفقد املساعدة
الخاصة باألطفال والشباب لفصل واحد إذا وصل غياب ولدك غري املسموح به إىل نسبة .%١٥
املال ّية
ّ
ماذا يحصل إذا وصلت نسبة الغياب غري املسموح به إىل  %١٥أو أكرث؟
إذا غاب ولدك بدون إذن عن املدرسة بنسبة  %١٥أو أكرث يف خالل فصل واحد (مثالً من
كانون الثاين/يناير إىل آذار/مارس) ،فقد تق ّرر بلديّتك عدم إعطائك املساعدة املاليّة
الخاصة باألطفال والشباب ملدّة فصل واحد.
ّ
الخاصة
هل أستطيع رشح السبب الذي جعل ولدي يغيب بشكل غري مسموح به قبل فقدان املساعدة املال ّية ّ
باألطفال والشباب؟
يل ي ّربر غياب ولدك
فع
سبب
وجود
عن
تك
ي
بلد
ستسألك
والشباب،
باألطفال
ة
الخاص
ة
ي
املال
املساعدة
قبل فقدانك
ّ
ّ
ّ
ّ
عن املدرسة .وإذا كان عمر ولدك أكرث من  ١٢عا ًما ،ستقوم البلديّة بسؤاله أيضً ا.
الخاصة بالغياب غري املسموح به؟
ملاذا وضعنا القوانني ّ
املدرسة مه ّمة من أجل مستقبل ولدك .وإذا غاب ولدك ستصعب عليه متابعة الدروس يف املدرسة .وقد يكون
الخاصة بالغياب عىل التأكّد من أنّك
الغياب دليالً عىل أ ّن ولدك ال يشعر باالنتامء إىل صفّه .لذا ،ستساعد القوانني
ّ
تحرص عىل ذهاب ولدك إىل املدرسة.
كيف تستطيع املدرسة مساعدة ولدي؟
قد ال يذهب ولدك إىل املدرسة ألنّه يجد صعوبة يف متابعة الدروس ،أو ألنّه يواجه بعض املشكالت يف الصف ،أو
أي تحدّيات أخرى .ات ّصل مبدرسة ِ
حل مناسب.
ولدك لتتمكّنوا م ًعا من الوصول إىل ٍّ
ّ

?
أين ميكنني معرفة املزيد عن هذا املوضوع؟
إذا كانت لديك أية أسئلة عن غياب طفلك فلتتصل باملدرسة .ملعرفة املزيد من املعلومات
عن القواعد ،نرجو زيارة.uvm.dk/fravær :
ميكنك تلقي املشورة بشأن رفاه طفلك وعائلتك من البلدية دون كشف هويتك.
للتعرف عىل العناوين وأرقام الهاتف يف بلديتك ،نرجو زيارة:

. borger.dk/familie-og-boern/Brug-for-raad-og-hjaelp/Familieraadgivning-og-akut-hjaelp

