Lower Moreland Township
School District

מדיניות הנוכחות
של המחוז

סיבות והשפעות של היעדרות

מדוע יש לעשות את השינויים?

היעדרות היא לעיתים קרובות תסמין של בעיות חמורות
יותר .אכיפה של כללי היעדרות מתחילה תהליך של
התערבות אשר יכול לסייע למשפחות במשבר.

• מחלקת החינוך של מדינת פנסילבניה הורתה
על מחוזות בתי הספר המקומיים לאכוף את
המדיניות והתהליכים בנושא נוכחות.

הילדים עשויים להתמודד עם:

• במחוז Lower Moreland Township
 Schoolמאמינים כי עבור תלמידים המכירים
בהזדמנויות והיתרונות של בית הספר ,צריכה לא
רק להתבצע נוכחות ,אלא היא צריכה להיות
קשורה בצורה משמעותית לבית הספר ולהשגת
הצלחה.

·לחץ מצד חבריהם
·פרידה או גירושין במשפחה
·התעללות או הזנחה
· סוגיות נפשיות ו/או סוגיות של בריאות פיזית
· צריכת סמים ואלכוהול במשפחה
· מעבר תכוף של המשפחה
· הערכה עצמית ירודה
· בעיות כספיות במשפחה
· חוסר בחברים
· אינטראקציות חברתיות שליליות
· קושי ברכישת כישורי למידה
· שעמום

ההשפעות של ההיעדרות עשויות לכלול:
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· ירידה בכושר הלימוד
· מאבק להשלים את מה שנלמד בבית הספר ,מה
שעלול להביא לתחושת כשלון
· מעורבות בפשעים לאור יום כגון פריצה,
ונדליזם וגניבה מחנויות
· עלייה בסיכון לנשירה מבית הספר
· סיכוי מוגבר לאבטלה

• המחוז עושה את כל המאמצים לשמור על
התלמידים בבית הספר ולהפחית את הפניות
לבתי המשפט ,המחלקה לרווחת הילד או
מערכות הצדק בנושא קטינים ,על מנת להתערב
בצורה יעילה ולסלק התנהגות משתמטת.
• ההליכים החדשים שלנו יכללו מענה
אינטנסיבי ומוקדם לתלמידים אשר הינם בעלי
חיסורים לא מוצדקים.
כוונתנו היא להתערב באופן מוקדם על מנת למנוע
מן התלמידים דפוס של היעדרות שגרתית היכול
להביא לכישלון בלימודים.

מה קורה במהלך פגישת תוכנית
סילוק ההיעדרות )?(TEP
במהלך פגישת ה ,TEP -לכולם יש את ההזדמנות
לבדוק פתרונות אפשריים על מנת להגדיל את נוכחות
התלמיד בבית הספר .שיתוף של התלמידים
והמשפחה הוא חלק בלתי נפרד מן הפגישה הזאת.
אנו נשוחח:
• בנושא הנקודות החזקות של התלמיד .
• בנושא כל גורם בית ספרי אשר משפיע על·
נוכחות התלמיד.
• בנושא סוגיות חברתיות ,רגשיות ,פיזיות·,
מנטאליות או התנהגותיות ובנושאי בריאות.
• סוגיות הנוגעות למשפחה ולסביבת הבית· .
• סוגיות אחרות המשפיעות על נוכחות התלמיד .

הצוות יפתח תוכנית אשר תשאף לשפר את נוכחות
התלמיד .התוכנית תכלול תוצאות חיוביות של
העמידה בדרישות ותוצאות בשל אי עמידה בדרישות.

מהי היעדרות שאינה מוצדקת?
כל היעדרות אשר אינה מוצדקת על ידי הורה/אפוטרופוס
במהלך חמישה ) (5ימי לימודים תיחשב ללא מוצדקת.
• המחוז יודיע להורה/אפוטרופוס בכתב בדבר ההיעדרות
·הראשונה ,השנייה והשלישית.
• לאחר התרחשות ההיעדרות השלישית הבלתי מוצדקת,
המחוז יתאם פגישה בין בית הספר למשפחה על מנת
לדון על ההיעדרות ולשוחח על תוכנית סילוק
ההיעדרויות )ראה "מה קורה בתוכנית סילוק
ההיעדרויות"? (
• ההיעדרות הרביעית הבלתי מוצדקת וכל היעדרות·
אחרת אחריה ,יביאו לפניה לשופט השלום של המחוז או
לסוכנות המקומית לילד ולנוער.
• בית הספר המחוזי של Lower Moreland Township
יפעל עם המשפחה לספק סיוע ומידע בנושא הפנייה
לסיוע של סוכנויות השירות הסוציאלי של הקהילה.
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שינויים במדיניות
החל משנת הלימודים , 2010-2011בית הספר
המחוזי של Lower Moreland Township
יפעל בהתאם לתהליכי נוכחות חדשים.
תהליכי הנוכחות החדשים הינם כדלקמן:
• הנוכחות בבית הספר היא חובה במדינת·
.פנסילבניה החל מכיתה א' ).(1
• על ההורים לשלוח כרטיס כחול על מנת·
להצדיק את ההיעדרות .ניתן גם לשלוח באמצעי
אלקטרוני הצדקה זאת בצורת אימייל או פקס
למזכירות הנוכחות של הבניין.
• יש לשלוח את הכרטיס הכחול למזכירות·
הנוכחות של הבניין תוך חמישה ) ( 5ימי לימודים
לאחר ההיעדרות.
• אם הכרטיס הכחול לא מתקבל במהלך חמישה
) (5ימי לימודים ,ההיעדרות תיחשב באופן קבוע
כהיעדרות בלתי מוצדקת.
• המשך דרישה מן התלמידים הנעדרים מבית·
הספר לתקופה של חמישה ) ( 5ימי לימודים רצופים
או יותר להציג בדיקה כתובה של ההיעדרות על ידי
רשות רפואית מוסמכת.

