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عزيزي ولي األمر/مقدم الرعاية
هذه رسالة حول حضور الطالب إلى المدرسة.
تعمل أكاديمية ناينستايلز بالشراكة مع أولياء األمور ومجلس مدينة برمنغهام لتشجيع األطفال على العودة إلى المدرسة بعد
عدة أشهر صعبة للغاية لآلباء والمدارس .نود أن نشكر أولياء األمور على العمل الذي قاموا به للحرص على حصول
أطفالهم على فرصة تعليمية خالل هذه الفترة.
في مارس  ،2020أوضحت الحكومة بأنه لن يتم معاقبة أي والد أو تغريمه على عدم حضور أطفاله إلى المدرسة في ذلك
الوقت بسبب تفشي مرض كوفيد 19-وأغلقت المدارس بعد ذلك أمام الجميع باستثناء مجموعة محددة من الطالب –
أولئك أبناء العاملين األساسيين واألطفال الضعفاء.
اآلن تغيرت الظروف ،فمن الضروري لجميع األطفال العودة إلى المدرسة لتقليل التأثير طويل األجل للوباء على تعليمهم
ورفاههم ونموهم على نطاق أوسع قدر اإلمكان .نعلم أن األطفال افتقدوا التواجد مع أصدقائهم وافتقدوا الجوانب
االجتماعية األوسع للمدرسة.
يؤدي افتقاد المزيد من الوقت خارج الفصول الدراسية إلى المخاطرة بتراجع أكبر لمستوى الطالب .يميل أولئك الذين
لديهم إجمالي غياب أعلى لتحقيق نتائج أكاديمية أدنى في كل من المدارس االبتدائية والثانوية ،لذلك فإن الحضور للمدرسة

عاد ليكون إلزاميا ابتداء من بداية فصل الخريف الدراسي.
اعتبارا من سبتمبر ( 2020ما لم يتم إخطار أولياء األمور رسميًا بوجود إغالق محلي حيث تغلق بموجبه
هذا يعني أنه
ً
المدارس) ،ستطبق القواعد المعتادة على الحضور للمدرسة ،بما في ذلك:




واجب الوالدين إرسال أطفالهم إلى المدرسة بانتظام ممن هم في سن الدراسة اإللزامية
مسؤوليات المدارس في تسجيل الحضور ومتابعة الغياب
توافر السلطات المحلية الستخدام العقوبات القانونية ،بما في ذلك اإلشعارات الجزائية واالدعاء في المحكمة

إذا كنتم قلقين بشأن ذهاب طفلكم إلى المدرسة ،فإن أول منفذ لالتصال لكم هو مناقشة مخاوفكم مع المدرسة مباشرة .يوجد
قادرا على المساعدة ،وتعمل جميع المدارس بشكل وثيق مع فرق الصحة
في المدرسة طاقم عمل متخصص قد يكون ً
والمجالس المحلية التي قد تكون أيضًا قادرة على المساعدة إذا لزم األمر.
باإلضافة إلى ذلك ،ليس هذا هو الوقت المناسب إلخراج طفلك من المدرسة لقضاء عطلة عائلية أو إجازة أخرى خالل
الفصل الدراسي .من غير المحتمل أن يأذن المدير بأي إجازة بعد الكثير من الغياب القسري عن المدرسة .كلما كان
أطفالكم في المدرسة أكثر ،كلما استطاعوا المواكبة وتحصيل ما فاتهم.
تحتاج حاالت الطوارئ العائلية إلى دراسة متأنية .ليس من المناسب دائ ًما أو في مصلحة الطفل أن يتغيب عن المدرسة
في حاالت الطوارئ التي يتم التعامل معها بواسطة أفراد األسرة البالغين.

القوة من خالل التنوع | الطموح من خالل التحدي | التميز من خالل الفضول
هارتفيلد كريسنت  ،أكوكس جرين enquiry@ninestiles.org.uk | 0121628 1311 | B27 7QG ،
ساميت ليرننغ ترست .تأسست في إنجلترا وويلز برقم  .7348167مكتب هارتفيلد كريسنت المسجل  ،أكوكس جرين  ،برمنغهام
B27 7QG

ال تريد أي مدرسة أو سلطة محلية اتخاذ إجراءات قانونية ،وسيتم األخذ بكل محاولة لحل مخاوف الوالدين وتحسين
حضور الطفل قبل النظر في أي إجراء قانوني رسمي.
بعد الكثير من االضطراب في تعليم أطفالكم خالل األشهر األخيرة ،فإن أهم شيء هو أن تعمل المدرسة وأولياء األمور
معًا إلعادة األطفال إلى المدرسة .المدرسة جاهزة لالستماع ،لذا يرجى التواصل معها إذا كان لديكم أي مخاوف
وستحاول مساعدتك.
نتمنى لكم ولطفلكم كل التوفيق في العام الدراسي القادم.
أطيب التحيات
(توقيع غير مقروء)
أليكس هيو
مدير المدرسة
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