
RETENTION & CHRONIC
ABSENCE

Students will not be retained or fail a course (high
school) solely due to attendance. 
Chronic absence = missing 10% or more of school
Students who are chronically absent from school
have an increased risk of falling behind and
dropping out of school.  
School principals may consider chronic absence
when making decisions regarding retention or
course failure.  

WCSD FAMILY GUIDE
TO ATTENDANCE

Please see the guidance below regarding attendance beginning 
in the 2021-2022 school year

ABSENCES
Notify your school each day your
child is absent.

WHEN TO KEEP KIDS HOME
If your child is ill and has symptoms that
may be contagious (i.e. coughing, cold),
please keep your child home from school.  

 CONTACT INFORMATION
  Please provide our schools accurate  
  and updated contact information
  including:  phone numbers, addresses
  and emergency contacts.

SCHEDULING 
Please make every attempt to schedule
appointments, vacations and non-
school activities on non-school days.  

MAKE-UP WORK

It is the responsibility of the student to request
make-up work from their teachers when they
return to school after an absence.  Families may
request this work for our youngest students. 
Teachers must provide students make-up work or
concepts missed by the student within two-days of
the student returning to class.  
Students have the number of days absent +1 day
to complete the work. 

For example:  If a student is absent for 2 days,
they have 3 days to complete the work and
turn it back into their teacher.   

COVID EXCLUSIONS

Students who have been excluded from school
due to Covid will be provided with temporary
distance learning opportunities and have
regular contact with teachers.  
Each school will handle distance learning with
their own plan that fits the specific needs of
their school community. 
Absences for Covid exclusions do not count
towards Chronic Absenteeism. 

Exempt absences = verification documentation is
provided by medical professional, mental health
professional or behavioral health professional. 
 Does not count towards chronic absenteeism. 

Pre-arranged:
Must give a 2-day advance notice when gone 1-
2 days. 
Must give one week's notice (5 school days)
when gone for 3 or more days.
Does count towards chronic absenteeism unless
it's verified by medical, mental health or
behavioral health. 

.

INFINITE CAMPUS PARENT
PORTAL

It is the responsibility of adult family
members to monitor student
attendance and progress using the IC
Parent Portal. 
If you need help accessing the IC
Parent Portal, call your school office for
a username and password. 
Please note, inaccuracies in attendance
cannot be changed after the last day of
school.  

SCAN THE QR
CODE FOR TIPS

ON HOW TO USE
IC PARENT

PORTAL

We want your child to be successful! 
Thank you for your partnership. 



إعادة العام الدراسي والغیاب المتكرر

دلیل منطقة مدارس واشنطفیل المركزیة لألسر بشأن 

حاالت الغیاب

 متى تُبقي األطفال في المنزل

 تحدید المواعید

تعویض الدروس المفقودة

حاالت االستبعاد بسبب اإلصابة بكوفید-19

یجب إرسال إخطار مسبق بیومین في حالة الغیاب لمدة یوم أو یومین.

.

بوابة أولیاء األمور غیر المحدودة للحرم المدرسي

الحضور
یرجى االطالع على التوجیھات أدناه بشأن الحضور بدایة من العام 

الدراسي 2021-2022 

إذا كان طفلك مریًضا وتظھر علیھ أعراض قد تكون معدیة (مثل السعال 

.

اإلعداد المسبق :

یحصل الطالب الذین تم استبعادھم من المدرسة بسبب اإلصابة بكوفید-19 

.

معلومات التواصل 
 یرجى تقدیم معلومات تواصل دقیقة ومحدثة لمدارسنا، بما في ذلك: أرقام

على سبیل المثال: إذا كان الطالب غائبًا لمدة یومین، یصبح لدیھ 3 أیام 

 ،(والبرد
یُرجى إبقاء طفلك في المنزل وعدم الذھاب إلى المدرسة.

 یُرجى القیام بكل محاولة لتحدید المواعید واإلجازات واألنشطة غیر

المدرسیة في األیام غیر المدرسیة.

 حاالت الغیاب المعفاة = تُقدم مستندات اإلثبات من قبل أخصائي طبي أو.علیك إبالغ المدرسة بأي یوم تغیب فیھ طفلك عن المدرسة.
أخصائي صحة عقلیة أو أخصائي صحة سلوكیة.

ال تُحتسب ضمن الغیاب المتكرر.

 یجب إرسال إخطار مسبق بأسبوع (5 أیام دراسیة) في حالة الغیاب لمدة 3
.أیام أو أكثر.

 ال تُحتسب ضمن الغیاب المتكرر إال إذا قُدم إثبات من أخصائي الصحة أو
الصحة العقلیة أو الصحة السلوكیة.

.
 على فرص التعلم عن بعد مؤقتًا مع توفیر تواصل مع المعلمین بشكل

منتظم.  تتعامل كل مدرسة مع التعلم عن بعد وفق خطتھا الخاصة التي تناسب.
.االحتیاجات الخاصة لمجتمعھا المدرسي.  ال تُحتسب حاالت الغیاب بسبب االستبعاد لإلصابة بكوفید-19 ضمن.

الغیاب المتكرر.

الھواتف والعناوین وجھات االتصال في حاالت الطوارئ.

 (المدرسة الثانویة) لن یخضع الطالب إلعادة العام الدراسي أو الرسوب.
فقط بسبب الحضور. الغیاب المتكرر = عدم الحضور إلى المدرسة بنسبة 10٪ أو أكثر.  یتعرض الطالب الذین یتغیبون عن المدرسة بشكل متكرر لخطر متزاید.

للرسوب وإعادة العام الدراسي واالنقطاع عن الدراسة.  قد یضع مدیرو المدارس حاالت الغیاب المتكرر في االعتبار عند اتخاذ.
القرارات المتعلقة بإعادة العام الدراسي أو الرسوب.

 تقع على عاتق الطالب مسؤولیة طلب التعویض عن الدروس المفقودة من.
 معلمیھ عند عودتھ إلى المدرسة بعد الغیاب. قد تطلب األسرة ھذا التعویض

عن الدروس نیابة عن الطالب األصغر سنًا.  یجب على المعلمین تعویض الطالب عن الدروس المفقودة أو شرح.
 المفاھیم التي یفتقدھا الطالب في غضون یومین من عودة الطالب إلى

الفصل.  یتوفر لدى الطالب عدد أیام الغیاب باإلضافة إلى یوم واحد الستكمال.
تعویض الدروس.

الستكمال تعویض الدروس وإعادتھ إلى معلمھ.

 تقع على عاتق أفراد األسرة البالغین مسؤولیة مراقبة حضور الطالب.
 والتقدم المحرز من خالل بوابة أولیاء األمور غیر المحدودة للحرم

المدرسي.  إذا كنت بحاجة إلى مساعدة للوصول إلى بوابة أولیاء األمور غیر.
 المحدودة للحرم المدرسي، اتصل بمكتب المدرسة للحصول على اسم

مستخدم وكلمة مرور.  یُرجى مالحظة أنھ ال یمكن تغییر معلومات الحضور الخطأ بعد الیوم.
الدراسي األخیر.

.نتمنى لطفلك دوام التوفیق! شكًرا على مشاركتكم

 یمكنك مسح رمز االستجابة السریعة للحصول على نصائح حول كیفیة

استخدام بوابة أولیاء األمور غیر المحدودة للحرم المدرسي

https://www.linguee.com/spanish-english/translation/planificaci%C3%B3n.html



