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 (C-31) رقم أولي إخطار

  ثُغهفبَٛب ٔالٚخ

 انزعهًٛٛخ فٛالدنفٛب يُطمخ
 إخطار رسمي بتغيب طفلك للمرة الثالثة

 
__________________, 20____ 
 
PARENT/GUARDIAN NAME: __________________________________________ أيٕس أٔنٛبء/األْم  

ADDRESS: العنوان    ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

ٍ انًذسعخ ثذٌٔ عانز٘ رذذ يغئٕنٛزكى كبٌ يزغٛجب ......................... اثُزكى/ َذٛطكى عهًب ثذغت يب ٚزطهت انمبٌَٕ ثأٌ اثُكى

 :عزس فٙ األٚبو انزبنٛخ

 
SEPTEMBER______________________________________________________ عجزًجش/أٚهٕل   

OCTOBER________________________________________________________  ٍٚأكزٕثش/األٔل رشش  

NOVEMBER______________________________________________________  ٍَٕٚفًجش/انثبَٙ رشش  

DECEMBER______________________________________________________  ٌَٕدٚغًجش/األٔل كب  

JANUARY________________________________________________________ ٌَُٕٚبٚش/انثبَٙ كب  

 FEBRUARY_______________________________________________________  فجشاٚش/شجبط  

MARCH__________________________________________________________  يبسط/آراس  

APRIL___________________________________________________________  ٌاثشٚم/َٛغب  

MAY____________________________________________________________  /يبٕٚ/أٚبس  

JUNE____________________________________________________________ ٌدضٚشا/َٕٕٛٚ  

 

انغٛبة ثذٌٔ عزس  ٔإٌ .ْزِ انزغٛجبد انغٛش لبََٕٛخ ْٙ ثبإلضبفخ إنٗ انزغٛجبد األخشٖ انزٙ دذثذ ٔانزٙ اعزجشد يعزٔسح

 .دغت لبٌَٕ انًذاسط انعبيخ فٙ ثُغهفبَٛباإلججبس٘ هذضٕس نكبنغٛبة انًزكٕس أعالِ ْٕ غٛبة يخبنف 
 

 ٔثذٌٔ عزس لبََٕٙ فمذ رذٕنٕا كأْم أٔرغٛت ألكثش يٍ عشش يشاد  3-1عُٕاد أٔ أكثش ٔفٙ انظف  6إرا كبٌ طفهكى ثعًش 

ٔرذذ  11-4فٙ انظف كبٌ أيب إرا . ثغجت انزغٛت( DHS)عُّ إنٗ دائشح انخذيبد اإلَغبَٛخ  أٔنٛبء أيٕس أٔ شخض يغئٕل

كًخ انزغٛت، فغٛزى عُذْب ٔإرا رى انزذٕٚم إنٗ دائشح انخذيبد اإلَغبَٛخ أٔ يذ. عُخ فمذ رذٕنٌٕ إنٗ يذكًخ انزغٛت 17عًش 

ٔإرا نى ٚزذغٍ دضٕسِ أٔ نى رزعبَٕٔا يع . رعٍٛٛ يٕظف يٍ دائشح انخذيبد اإلَغبَٛخ نمضٛزكى ٔانز٘ عٛمٕو ثضٚبسركى فٙ انجٛذ

 .انخذيبد انطٕعٛخ انزٙ ٚمذيٓب يٕظف انخذيبد اإلَغبَٛخ، فغزذبل عُذْب لضٛزكى إنٗ يكزت انًذعٙ انعبو نهًمبضبح
 

 : اثُكى دضٕس نزذغٍٛ يذسعزكى فٙ انًعٍٛ ٔانغٛبة انذضٕس يكزت ًٕظفث الرظبلا عهٗ َشجعكى
School Attendance Designee:  _____________________________ _____________  :Telephone    انًعٍٛ انًٕظف   ْبرف

 

يٍ لبٌَٕ   1394ٔ  1333، 1331، 1317، 1316  إٌ ُْبنك أجضاء يطجٕعخ خهف ْزا اإلخطبس يٍ ألغبو ،نًعهٕيبركى

 .انًذاسط

 
__________________________________________  

 سعًٙ ثئخطبس إشعبس   
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 َمال عٍ لبٌَٕ االجزًبعبد انعبيخ

 نٕالٚخ ثُغهفبَٛب
( 31لغى  1949آراس  –يبسط  11انظبدس فٙ )  

 

ٕف فًٛب ثعذ ٚعُٙ انفزشح يٍ دٛبح انطفم انزٙ ٚخزبس فٛٓب كًب ْٕ يٕط" عٍ انزعهٛى اإلنضايٙ" أعزخذو انزعجٛش 17-1316إٌ انمغى سلى 

كم طفم ٚمٛى إلبيخ لبََٕٛخ . اثُزٓى ثبنًذسعخ ٔ انزٙ ال ُٚجغٙ أٌ رضٚذ عٍ ثًبَٙ عُٕاد دزٗ عجعخ عشش عبيب يٍ انعًش/ اٜثبء إنذبق اثُٓى

أٔ يؤلزخ فٙ ْزِ انٕالٚخ ٔ ْٕ فٙ عٍ انزعهٛى اإلنضايٙ عهّٛ أٌ ٚهزذك ثًذسعخ َٓبسٚخ رذسط انًٕاد ٔ األَشطخ انزٙ رذذدْب ْٛئخ دائًخ 

ٔنٗ أيش أٔ أ٘ شخض أخش نذٚخ عٛطشح أٔ يغئٕنٛخ عهٗ أ٘ طفم أٔ أطفبل فٙ / كم ٔانذ. انزعهٛى ثبنٕالٚخ ٔ انزٙ رذسط ثبنهغخ اإلَجهٛضٚخ

نضايٙ يطبنت ثئسعبل ْزا انطفم إنٗ يذسعخ َٓبسٚخ رذسط انًٕاد ٔاألَشطخ ثبنهغخ اإلَجهٛضٚخ دغت يب رذذدِ ْٛئخ انزعهٛى، عٍ انزعهٛى اإل

 .األطفبل عٕف ٚذضشٌٔ ْزِ انًذسعخ ثشكم يغزًش خالل انعبو انذساعٙ دًُٛب ركٌٕ إداساد انًذاسط يفزٕدخ نهزذسٚظ/ٔإٌ ْزا انطفم

 

ثزخفٛض عًش ( كًُطمخ يٍ انذسجخ األٔنٗ)لبََٕب ٚغًخ نًُطمخ فٛالدنفٛب انزعهًٛٛخ  1118ُغهفبَٛب فٙ عُخ أطذس انًجهظ انزششٚعٙ فٙ ث

 111، أطذسد ْٛئخ اإلطالح انًذسعٙ عٛبعخ سلى 1118دٚغًجش /ٔفٙ كبٌَٕ األٔل. انذضٕس اإلججبس٘ إنٗ انًذسعخ إنٗ عٍ انغبدعخ

عجزًجش أٔ يب لجهّ ثبعزثُبء انطالة /انًذسعخ ْٕ عٍ انغبدعخ فٙ األٔل يٍ أٚهٕل ٔانزٙ رُض عهٗ أٌ ٚكٌٕ عًش انذضٕس اإلججبس٘ إنٗ

 .انزٍٚ ٚذَسعٌٕ فٙ انجٛذ دٛث ٚكٌٕ انذضٕس اإلججبس٘ ْٕ عٍ انثبيُخ

 

ب ٚزعهك ٔنٙ أيش أٔ شخض رشثطّ عاللخ أثٕٚخ يع طفم فٙ عٍ انزعهٛى اإلنضايٙ ال ٚمٕو ثزُفٛز أدكبو ْزا انمبٌَٕ فًٛ/كم أة . 1333لغى 

دٔالس  311ثبنذضٕس انًذسعٙ فٙ عٍ انزعهٛى اإلنضايٙ عٕف ٚزى رغشًّٚ دٍٛ إداَزّ ثذفع غشايخ نظبنخ إداسح انًذاسط ال رضٚذ عٍ 

ٔٚذفع كزنك ركبنٛف انًذكًخ، أٔ ٚعبلت ثئكًبل ثشَبيج رعهًٛٙ رمذيّ ٔرذٚشِ إداسح انًذاسط انًذهٛخ، أٔ يعٓذ طجٙ أٔ أ٘ ْٛئخ نزذعٛى 

ٔثعذو دفع انغشايخ أٔ إكًبل انجشَبيج انزعهًٛٙ فئٌ انشخض انًخبنف عٕف ٚشعم إنٗ عجٍ انًذُٚخ نًذح ال رضٚذ عٍ خًغخ  أٚبو  انًجزًع،

كجذٚم أٔ كئضبفخ ثأ٘ عمٕثخ يُظٕص عهٛٓب فٙ ْزا انمبٌَٕ ٔلذ رذكى انجٓبد انمضبئٛخ فٙ انًمبطعخ عهٗ اٜثبء ٔأٔنٛبء األيٕس أٔ أ٘ 

 .ثأٌ ٚمضٙ يذح صيُٛخ فٙ خذيخ انًجزًع يٍ خالل إداسح انًذاسط ثًُٛب رزى سعبٚخ انزهًٛز يذح ال رزعذٖ عزخ أشٓش شخض ر٘ عاللخ أثٕٚخ

 

يع يزطهجبد انذضٕس فٙ ْزا انمبٌَٕ ٚعزجش يذيٍ انزغٛت ًٔٚكٍ أٌ رذٛهّ إداسح انًذاسط نخذيبد كًب ْٕ  ٙأ٘ طفم ٚزمبعظ عٍ انزًبش

 . 6311أط سلى   ثُغهفبَٛب  عٙ  41يٕضخ فٙ انمغى 

 

عُخ، ٔنذّٚ شٓبدح رغًخ نّ ثبنعًم دغت يب ُٚض  16ٚغزٕجت ْزا انمغى انذضٕس انذائى ٔال ُٚطجك عهٗ أ٘ طفم لذ ثهغ عٍ . 1331لغى 

 .عهّٛ انمبٌَٕ

 

انعبو  أ٘ شخض أٔ أشخبص ٚغزخذيٌٕ أ٘ طفم يبثٍٛ عٍ انثبيُخ،  ٔانثبيُخ عششح دًُٛب ركٌٕ انًذسعخ يفزٕدخ أثُبء. 1394لغى 

نذّٚ شٓبدح انغًبح ثبنعًم عٕف ٚعزجش يزَجب ٔثعذ إداَزّ عٕف ٚعبلت عمٕثخ انًخبنفخ يٍ انذسجخ األٔنٗ ثذفع غشايخ ال  ذانذساعٙ، ٔال ٕٚج

خ ٔ إرا اعزًشد انًخبنف .دٔالس، أٔ ثبنغجٍ فٙ عجٍ انًذُٚخ نًذح عششح أٚبو، أٔ ثكهزٙ انعمٕثزٍٛ 15دٔالساد ٔ ال رضٚذ عٍ  11رمم عٍ 

ٕٚيب، أٔ ثكهزٙ انعمٕثزٍٛ ثذغت  91دٔالس أٔ ثبنغجٍ فٙ عجٍ انًذُٚخ نًذح  51دٔالس ٔال رضٚذ عٍ  11فغٕف ٚذفع غشايخ ال رمم عٍ 

 .رفغٛش انًذكًخ


