
غياب أبنائهم عن الدوام  بخصوصمعلومات لآلباء 
 الدراسي

 
ن ال  اوح اعمارهم بي  . يتوجب عىل اطفالكم الحضور المنتظم والدقيق عام 15و  6التعليم إلزامي لألطفال والشباب الذين تتر

ي 
ن
للطفل. يتوجب عىل األهالي إبالغ  صفتكم األوصياء القانونيونأثناء الدوام الدراسي وهذه مسوؤليتكم بللحصص الدراسية ف

 
 
  المدرسة شفهيا

 
عن أي عائق يعيق الطفل من الذهاب إل الدرسة، مع ذكر السبب.  أو كتابيا  

 
 
 
  لقد حدث مرارا

 
ي عطلة )عىل سبيل المثال إل وطنهم( دون أن يقوم األهالي بأصطحاب أطفالهم أثناء األوقات الدراس وتكرارا

ن
ية ف

ي هذه الحصول عىل ترصي    ح للقيام بذالك. لهذا السبب نود أعالمكم بأن هذا األمر غت  مقبول وسيتم تقديم شكوى ضد األهالي 
ن
ف

 الحالة. 
 

 
 
 تم تطبيق قواعد جديدة أكتر حزمسي ،2020\ 21من العام الدراسي  أعتبارا

 
  ا

 
ر عن اللمدرسة. وفقا من  25للمادة  للتغيب الغت  متر

ر ألطفالهم الملزمون بالتعليم قانون التعليم  ي حال التغيب الغت  متر
ن
األلزامي الجديد، سيتم تقديم شكوى ضد األوصياء القانونيون ف

 ألكتر من ثالثة أيام. 
 

عن أي تغيب لتجنب سوء الفهم المحتمل أو العواقب الغت   لعالقة سليمة مع المدرسة يتوجب عىل األوصياء القانونيون األبالغ
 سارة. 

 
ي حا

ي حال ما يجعل ل مرض الطفل أو الوالدان ميسمح للطفل بالتغيب عن المدرسة فن
الذهاب ال المدرسة امر غت  ممكن. فن

من الطيبب.  مدى طويلة يحتاج الطفل ال تأكيد الغياب ل  
 

لمهمة التالية: عالوة عىل ذلك يسمح بالتغيب لألسباب ا  
ي  -

بذلك.  حال سماح مدرس الفصللساعات محددة تصل إل يوم واحد فن  
من يوم إل أسبوع، أذا سمح مدير المدرسة بذلك.  -  

بهذا األمر.    (Bildungsdirektion für Tirol بية والتعليم-   ) لمدة تتجاوز األسبوع، أذا سمحت وزارة التر
ي ال ادارة المدرسة لعدم  ي هذه الحالة يتوجب عىل الوالدين تقديم طلب كتابر

حضور طفلهم الدروس ألكتر من أسبوع. يجب فن
  . ف  تقديم الطلب قبل وقت كا

 
: عند المزيد من األسئلة يمكنك التواصل مع مزكز األرشاد المدرسي للمهاجرين  
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