
 القواعد الداخلية المتعلقة بالغياب والتأخير

 دخولال
 . ATA صباًحا تحت إشراف موظفي 7.30يُسمح بالدخول إلى المعهد من الساعة 

في الخدمة  ستا  المتواددل الدراسية تحت إشراف األإلى الفصو دخولقبل خمس دقائق من وقت بدء الدروس ، يمكن للطالب ال

 .من الدروس في الساعة األولى

 الغياب والتبريرات
/ أو الممثل القانوني ال ي وقع على الكتيب توقيع ، يمكن فقط للوالد و )القاصرين( في حالة ودود طالب دون السن القانونية

 .المبررات
الكتيب ويقر به في  هو ك لك في يوقعيدب عليه أن ال ي ، والدروس من في الساعة األولى األستا  أمامب اكل غي تبرير يدب

، مهما كان عمر المنسق رسالة خطية إلى العائلة كتبفي حالة ودود حاالت غياب عديدة أو مشكوك فيها ، سي.  سدل الصف

 .الطالب

غيابه  تبريربعد  إالالتالي الفصل الرابع في اليوم  في، فسيتم إعادة قبوله رلمدة ثالثة أيام متتالية دون مبر للدروسالطالب  تقدمإ ا 

 .   بالعائلة امسبقستتصل المدرسة في سدل الصف ، وفي أي حال ،  بعد نسخهو ديرماال مكتبفي 

بشهادة طبية ، إ ا كان  لك  بةيدب أن يكون الغياب ألكثر من خمسة أيام وتلك التي تسبق فترات تعليق النشاط التعليمي مصحو

، أو عن  36المادة   9رقم   2015يوليو  16في المؤرخ بب المرض ، فقط في الحاالت المنصوص عليها في القانون اإلقليمي بس

 سكرتيرية المدرسة.إلى وتسلم  األسرة ألسباب أخرى ،طرف   من امكتوبة وقائي وثيقةطريق 

 قبول الطالب في الصف -الدخول المتأخر 

 ى من الدروسولاأل الساعة ر ال يتجاوز عشرة دقائق من بدايةتأخي
أن كتاب الغياب الشخصي مع تبرير التأخير ويمكن  تبيانيدب على الطالب ال ين يصلون في وقت متأخر عن وقت الدخول 

 بعد مدة عشر دقائقمن التأخر و هي  الساعة األولى من الفصل الدراسي فقط إ ا لم يتداوز تأخيرهم الحد األقصى يدخلوا في
 .النقل العام تأخيرفييعود إلى ا كان سبب التأخير بداية الدروس أو إ 

 

 التأخير الجماعي بسبب وسائل النقل العام
عامل في  من قبل المدرسفي حاالت التأخيرات الدماعية بسبب وسائل النقل ، سيتم تفويض التأخير من قبل األمانة وإبالغ 

 .المدرسة

 

 ى من الدروسولاأل الساعة عشرة دقائق من بدايةتأخير يتجاوز 
طرف المدير  وسائل النقل، ويمكن إعادة الطالب في الفصول الدراسية منب ليس له عالقةمن عشر دقائق  في حالة تأخير ألكثر

 . في حاالت أخرى بدون تبريرالوالدين أو  طرف من مكتوب بيانب بعد تبريرالغيابفقط في بداية الساعة الثانية، نائبهأو المدرسي 
 

تبرير  تقديمال يُسمح عادةً بإعادة القبول إلى الدروس ، باستثناء أولئك القادرين على  عندما يتداوز التأخير بداية الساعة الثالثة ،

 .آخرموثق التزام الحتيادات الطبية / الرياضية أوا لك مثل  محدد يشهد على
 

بالدخول إلى السماح بتأخير والتقييم األسباب التي أدت إلى يقوم المدير أو مفوضه بتأخر، ال دخول بعدفي دميع حاالت طلب ال

 :شريطة ما يلي الفصول 
 ئياستثناه ا الطلب أن يكون أ( 

بنفس األسرة  يخبر بهب( في أي حال ، يدب أن يكون التأخير دون مبرر ، في حال حدوثه ، مبرراً في اليوم التالي ويدب أن 
 طالب كتيب المرفق لكلمن خالل ال و  لك طريقة دميع حاالت الغياب األخرىال
 

  سبقخروج المال
 .من الدروس 5 ساعاتلا ليس قبل فقط ألسباب الضرورة القصوى وبشكل عام  المدرسة مغادرةب السماح يتم منح

 .بعد فحص الدوافع  بالحق في منح اإل نأو نائبه  المديرويحتفظ  المدرسة ؛ في مدخل اإلستقبال يدب تقديم الطلب في
للطالب ال ي ال يمكنه إظهار اإل ن ال ي وقعه الوالد ، ال يُسمح بالخروج إال بعد االتصال  من المدرسةمبكرال خروجفي فرضية ال



 وثيقةنسخة من ل بعد تركه (بالغامصاحب )ال ي يدب أن يكون شخص بمرافقة  اإلبنقبوله بإخراج بالوالد عن طريق الهاتف و

 .تههوي
 

وااللتزامات  ، الصحية متكررة )مثل دورات الرعايةالخروج  خارج األوقات العادية للمدرسة  و بطريقة و ول بالنسبة للدخ
 بفضله ، وال ي الحصول على تصريح تراكميتوثيقها( ، يمكن للوالدين أن يطلبوا من المدير  و التي يدب في كل حال الرياضية 

 .اتسوف يستغني عن استخدام كتيب التبرير
خول وخروج المعلن عنها ، يمكن للوالدين طلب الحصول على تصريح د اتاإلضراببسبب عدم توافر وسائل النقل بالتزامن مع 

 .سبقم
 

 .مرات على مدار السنة الدراسية 10 ل ، بحد أقصى لسبب التأخر مثبتةو يسمح بالدخول المتأخر ، رهناً بوثائق داعمة 
إ ا كان قاصرا ، ال يمكنه  .في حالة تداوز الحد المسموح به ، لن يتمكن الطالب من الدخول إلى الفصل الدراسي في يوم التأخير

حتى نهاية  تحت المراقبة درسةفي غياب أحد الوالدين والمندوب ، يبقى في الم دين أو مندوبه ؛إال برفقة أحد الوال درسةترك الم

 .الدروس


