
 واإلجازاتقواعد الغياب 

ة )عن التعليم في المدارس  التالميذب التشريعات المتعلقة بتغي  الدنماركي بتشديد البرلمان  قام  .واإلعدادية( االبتدائيةالعام 

 

 .2020 ثاني من عام/ كانون ال ينايرمن شهر  1 الــ القواعد الجديدة اعتباًرا من وسوف تَُطبَّق

 

وسوف نستمر في إلى المدرسة.  التالميذ نولي أهمية قصوى إلى حضور، نحن (Ballerup Kommune) ”باليروب”في بلدية 

سوف نقوم بتغيير تعني أننا  الُمعدَّلة. ومع ذلك، فإن القواعد ةممكن درجةأقل  إلى التالميذ لتخفيض نسبة غيابما في وسعنا  بذل كل

 .اقتصادي ةاآلن عواقب سوف يترتَب عليه تنا في بعض الحاالت، حيث أن الغياب المتزايد اممارس

 

 تعريف الغياب

 غير القانونيالغياب ن من الغياب: الغياب القانوني وينوع نحن نمي ز بين

 

 :يقانونال الغياب

 المرض 

 التراجع في األداء الوظيفي العجز / 

 استجالء وضع التلميذ 

 الطبيب الزيارات إلى 

 

بدفع تكلفة  البلدية وتقوملغياب. كدليل مستندي  ليطلب شهادة طبية  أن في حاالت خاصةمدير المدرسة  يرجى مالحظة أن بإمكان

 الشهادة الطبية.

 

 :الغياب غير القانوني

   رالغياب دون مبر 

 مسبق معهماتفاق دون أو  األهلب دون سابق إنذار من الغيا 

 حالة اإلجازات االستثنائيةفي  –دون إذن  غيابال 

 .المدرسة اً منإذن االستثنائيةكقاعدة عامة، يجب إبالغ المدرسة بجميع أنواع الغياب، وتتطلب اإلجازات و

 

 خاصة / استثنائية إجازة على الحصول طلب

 .بهاالمدرسة  تأذنالمدرسية أيًضا بمثابة غياب غير قانوني إذا لم  تخارج العطال أيام الراحةأو  اإلجازاتعتبر كشيء جديد، تُ 

 

 .خارج أيام العطل المدرسية إجازةقضاء تقديم طلب للسماح للتلميذ ببمطالبون هذا يعني أن أولياء األمور 

 

 :الخاصة بالطلبقواعد ال

 

  متتاليين إجازةي أكثر من يوماألمر يتعلق بإذا كان يجب التقدم بطلب للحصول على إجازة. 

  طلبنموذج ملء أن يقوم ولي األمر بيجب 

  هنا مسؤولي المدرسةالتربوي في المدرسة. انظر لمحة عامة عن  المسؤوليجب تسليم الطلب إلى 

 اإلجازة قبل يوما 14 هو الطلبات لتقديم النهائي الموعد. 

 

 واالجتماعي الدراسيوضع ال ويُنَظر في التقييم بعين االعتبار إلى. موضوعي لكل طلب على حدةالتربوي بإجراء تقييم  المسؤوليقوم 

 .للتلميذ والترعرعي

 

 عواقب الغياب غير القانوني



يتم حساب و. عالية جدا لطفل في المدرسةلقانوني الغياب غير ال ت نسبةكان إذاعواقب ثمة  هناكالقواعد الجديدة تعني أيًضا أن 

 .على أساس ربع سنويالغياب 

 

 في المئة غياب في الربع 10

 .غياب مرة واحدة في الربعال حسابيتم 

 

 .المدرسة في مقابلةل ستدعيانسيُ  الوالدين فإنربع، ال يف في المئة 10غير قانوني بنسبة غياب لطفل لإذا كان 

 

 .الغياباألبوين بهدف تخفيض نسبة الغرض من المقابلة هو إعداد خطة عمل بالتعاون مع 

 

 المئة غياب في الربع في 15أكثر من 

إلى  بالغخالل ربع السنة، فإن مدير المدرسة ملزم بتقديم في المئة  15 بنسبة تزيد عنإذا كان لدى الطفل غياب غير قانوني 

 .في بلدية باليروب ”Børne- og Ungerådgivningen”والمراهقين  باألطفالالخدمات االستشارية الخاصة 

 

 .لربع السنة إعانة األطفال والمراهقيناألسرة  للبالغ ستفقدنتيجة و

 

 :في عدد أيام الدراسة في ربع السنة فرقاالحظ أن هناك 

 

 ساوي العدد التالي من أيام الدراسة:ت 2020في الربع األول من عام غياب في المائة  15 نسبة – 1مثال 

 .يوًما 59مارس: من يناير إلى في الفترة  2020األول من عام  الربععدد أيام الدراسة في 

وأن المدرسة لديها عطلة ثاني الكانون  /الميالد في الثاني من  يناير أعيادفي االعتبار أن المدرسة تبدأ بعد عطلة األخذ هنا  وقد تم  

 .شتوية لمدة أسبوع

 

 .يوما دراسيا 8,85يوًما دراسيًا:  59من  في المئة 15

 

 .أيام في هذا الربع 9لمدة  إذا غاب في المئة 15غياب غير قانوني بنسبة  التلميذلدى سيكون 

 

 :الدراسة أيام من التالي العدد تساوي 2020 عام من الثاني الربع في غياب المائة في 15 نسبة - 2مثال 

 .يوًما 52من أبريل إلى يونيو: في الفترة  2020الثاني من عام  الربععدد أيام الدراسة في 

عيد العنصرة ويوم الصعود، و ،العظيمويوم الصالة ، 15عطلة عيد الفصح في األسبوع أن هناك  االعتبار في األخذ هنا تم   وقد

 .ويوم الدستور

 

 ادراسي ايوم 7,8: ادراسي ايوم 52ي المائة من ف 15

 

 .أيام في هذا الربع 8 لمدة غاب إذا المئة في 15 بنسبة قانوني غير غياب التلميذ لدى سيكون

 

 مزيد من المعلوماتلل

 :يمكنك قراءة المزيد عن قواعد الغياب الجديدة هنا

 

 العامةألطفال في المدارس افي المدارس االبتدائية: إرشادات آلباء الغياب بشأن القواعد الجديدة  هذه هي 
(Sådan er de nye regler om fravær i grundskolen: Vejledning til forældre til børn i folkeskolen)  

  هنا مسؤولي المدرسةالتربوي للطفل في المدرسة. سوف تجد لمحة عامة عن  بالمسؤولإذا كانت لديك أي أسئلة، فاتصل 


