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 يمثل الحضور المنتظم شقًا أساسيًا لضمان أفضل بداية ممكنة في حياة أي طفل.  •

 %100ينبغي أن يكون هدفك االلتزام بالحضور إلى المدرسة بنسبة  •

يتغيبون عن الدراسة أو يتأخرون في الحضور إلى المدرسة قد يعانون  الطالب الذين  •

 من تأخر تحصيلهم الدراسي أو تدني مستوى أدائهم في االمتحانات. 

 كما يسهم الحضور المنتظم في إقناع أرباب العمل فيما بعد بأن الشاب أهل للثقة.  •

المدرسة أقل عرضة  أظهرت بعض األبحاث أن الطالب المنتظمين في الحضور إلى  •

 لالنخراط في السلوكيات المعادية للمجتمع واألعمال اإلجرامية.

 

 نسب الحضور المدرسي وما تعبر عنه فيما يخص األنشطة 

 

يضاعف التأخر في الحضور إلى المدرسة يوميًا وقت  الدراسية الفائتة 
  التعلم المهدر على مدار العام الدراسي. 

 خطورة
 الغياب المدرسي!

 الحصص الدراسية الفائتة 54=  أيام 9 95%

 الحصص الدراسية الفائتة 114=  يوًما 19 90%

 الحصص الدراسية الفائتة 174=  يوًما 29 85%

 الدراسية الفائتةالحصص  228=  يوًما 38 80%

  الحصص الدراسية الفائتة 288=  يوًما 48 75%

 من األهمية أيًضا الحضور إلى المدرسة في الموعد المحدد. •

حال وصول الطفل إلى المدرسة متأخًرا كل يوم، سيبدأ ذلك في في  •

 التأثير سلبًا على مستوى تحصيله الدراسي. 

 األيام الفائتة 6.5 = متأخر  دقائق 5

 األيام الفائتة 10 = متأخر  دقائق 15

 األيام الفائتة 13 = متأخر  دقائق 20

 األيام الفائتة 19 = متأخر  دقائق 30
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 رةخطو 
 الغياب المدرسي!

 

الرعاية مسؤولية ضمان حصول يتحمل أولياء األمور/ مقدمو   •

 أطفالهم على تعليم مناسب.

يمثل الحضور المنتظم شقًا أساسيًا لضمان أفضل بداية ممكنة في    •

 حياة أي طفل؛ 

الطالب الذين عادة ما يتغيبون عن الدراسة غالبًا ما يتأخرون عن    •

 عملهم فيما بعد، كما قد يعانون من ارتفاع مستويات القلق لديهم. 

في إقناع أرباب العمل فيما بعد بأن الشاب   الحضورالمنتظميسهم   •

 أهل للثقة. 

 

في حال وصول   من األهمية أيًضا الحضور إلى المدرسة في الموعد المحدد.
الطفل إلى المدرسة متأخًرا كل يوم، سيبدأ ذلك في التأثير سلبًا على مستوى  

 تحصيله الدراسي. 
 

 

 = متأخر  دقائق 5

 = متأخر  دقائق 10

 = متأخر  دقائق 15

 = متأخر  دقائق 20

 = متأخر  دقائق 30
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