
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. 



িরেটনশন ও দীঘ��ায়ী অনপুি�িত 

�ধুমা� উপি�িতজিনত কারেণ িশ�াথ�রা �কােনা
�কােস� (হাই �� ল) আটকােব না বা অকৃতকায� হেব না। 
দীঘ��ায়ী অনুপি�িত= 10% বা এর �বিশ �� ল
কম�িদবেস অনুপি�ত থাকা 
দীঘ�িদন ধের �� েল অনুপি�ত থাকা িশ�াথ�েদর
িপিছেয় পড়া ও �� ল �থেক ঝের পড়ার বাড়িত ঝঁুিক
রেয়েছ। 
�� েলর অধ��রা িরেটনশন বা �কােস� অকৃতকায�তা
স�িক� ত িস�া� �নওয়ার সময় দীঘ��ায়ী অনুপি�িতর
িবষয়� িবেবচনা করেত পােরন।  

উপি�িত িবষয়ক WCSD পািরবািরক

িনেদ� িশকা (WCSD FAMILY GUIDE

TO ATTENDANCE) 

অনু�হ কের 2021-2022 িশ�াবেষ� �� হওয়া উপি�িতর 
িবষেয় িনেচর িনেদ� িশকা �দখনু 

অনপুি�িত 
আপনার স�ােনর অনুপি�িতর �িত�
িদন স�েক�  �� লেক অবিহত ক�ন। 

িশ�েদরেক কখন বাসায় রাখেবন 
যিদ আপনার স�ান অসু� হয় এবং তার
মেধ� সং�ামক �কােনা ল�ণ থােক 
 (�যমন কািশ, সিদ� ), 
তাহেল অনু�হ কের আপনার স�ানেক
�� েল না িদেয় বািড়েত রাখুন। 

�যাগােযােগর তথ� 
অনু�হ কের আমােদর �� ল�েলােক স�ক ও
আপেডেটড �যাগােযােগর তথ� �দান ক�ন 
যার মেধ� থাকেব: �ফান ন�র, �কানা ও
জ�ির �যাগােযাগ

সূচী িনধ�ারণ 
অনু�হ কের অ�াপেয়�েম�, ছ�� এবং
নন-�� ল িদন�েলােত নন-�� ল কায��ম
িনধ�ারেণর সকল �চ�া ক�ন। 

�মক-আপ কায��ম 

অনুপি�িতর পর �� েল �ফরার পর িশ�কেদর কাছ
�থেক �মকআপ কাজ �চেয় �নওয়া িশ�াথ�র দািয়�।
আমােদর কিন� িশ�াথ�েদর পে� তােদর
পিরবার�েলা এই কােজর জন� অনুেরাধ করেত পােরন। 
িশ�াথ�েদর �ােস িফের আসার দইু িদেনর মেধ�
িশ�কেদরেক অবশ�ই িশ�াথ�েদর �মক-আেপর কাজ
বা িশ�াথ�র বাদ পেড় যাওয়া ধারণা�েলা �দান করেত
হেব। 
কাজ�েলা স�� করার জন� িশ�াথ�েদর হােত
অনুপি�ত িদন�েলার সমান সংখ�ক িদন+আেরা 1 িদন
থাকেব।  

�যমন: যিদ �কােনা িশ�াথ� 2 িদন অনুপি�ত থােক,
তাহেল কাজ�েলা স�� কের িশ�েকর কােছ
�ফরত �দওয়ার জন� তােদর হােত 3 িদন সময়
থাকেব।  

�কািভড এ��� শন 

�কািভেডর কারেণ �� ল �থেক বাদ পড়া িশ�াথ�েদরেক
অ�ায়ী দরূবত� িশখন এবং িশ�কেদর সােথ িনয়িমত
�যাগােযাগ করার সুেযাগ �দওয়া হেব   
�িত� �� ল তােদর িনজ� পিরক�না মািফক দরূবত�
িশখন পিরচালনা করেব যা তােদর �� ল কিমউিন�র
িনিদ� � চািহদাসমূেহর সােথ সাম�স�পূণ�। 
�কািভড এ��� শেনর কারেণ অনুপি�িতেক
দীঘ��ায়ী অনুপি�িত িহেসেব গণ� করা হেব না। 

অনুপি�িতর অব�াহিত = �মিডেকল �পশাদার, মানিসক
�া�� �পশাদার অথবা আচরণগত �া�� �পশাদার কতৃ�ক
�দ� যাচাইকরণ নিথপ�। 

পূব�-ব�ব�া:  
1-2 িদেনর জন� �গেল অবশ�ই 2-িদেনর আগাম �না�শ
িদেত হেব।  
3 বা তার �বিশ িদেনর জন� �গেল অবশ�ই এক স�ােহর
(5 �� ল কম�িদবস) �না�শ িদেত হেব। 
দীঘ��ায়ী অনুপি�িতর ��ে� �েযাজ� নয় যিদ না
�মিডেকল �পশাদার, মানিসক �া�� �পশাদার
অথবা আচরণগত �া�� �পশাদার কতৃ�ক যাচাই
করা না হয়। 

.

       দীঘ��ায়ী অনুপি�িতর ��ে� �েযাজ� নয়। 

ইনিফিনট ক�া�াস প�াের� �পাট�াল 
আইিস প�াের� �পাট�াল (IC Parent Portal)
ব�বহার কের িশ�াথ�েদর উপি�িত ও অ�গিত
পয�েব�ণ করা পিরবােরর �া�বয়� সদস�েদর
দািয়�। 
আইিস প�াের� �পাট�াল অ�াে�স করেত
�কােনা সহেযািগতার �েয়াজন হেল ইউজার
�নম ও পাসওয়ােড� র জন� আপনার �� েলর
অিফেস কল ক�ন। 
অনু�হ কের মেন রাখেবন, উপি�িতেত �কােনা
ভ�ল থাকেল �� েলর �শষ কায�িদবেসর পের তা
পিরবত� ন করা যােব না।  

িকভােব আইিস
প�াের� �পাট�াল
ব�বহার করেবন �স

স�িক� ত
পরামেশ�র জন�
িকউআর �কাড�
��ান ক�ন 

আমরা চাই আপনার স�ান সফল �হাক!
আপনার অংশীদািরে�র জন� ধন�বাদ। 

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

