
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. 



ਅਤੇ ਿਚਰਕਾਲੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ � ਉਸੇ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਕੋਰਸ
(ਹਾਈ ਸਕੂਲ) ਿਵੱਚ ਫ਼ੇਲ� ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ।
ਿਚਰਕਾਲੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀਆ ਂ= ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ� 10% 

ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ� ਕਾਫ਼ੀ ਿਚਰ ਤ� ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਉਨ�ਾਂ
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਸਾਲ ਿਪੱਛੇ ਪੈਣ ਜਾ ਂਸਕੂਲ ਿਵੱਚ� ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ
ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਉਸੇ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ ਫ਼ੇਲ� ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਅਿਧਆਪਕ ਿਚਰਕਾਲੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀਆ ਂ‘ਤੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

        ਜਾ ਂਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ 

WCSD ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ
ਿਨਰਦੇਸ਼ 

2021-2022 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ 
ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਬੰਦੂ ਵੇਖੋ

ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ
ਸਕੂਲ � ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ।

ਬੱਿਚਆ ਂ� ਘਰ ਕਦ� ਰੱਖਣਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ
ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ
ਇੱਕ ਤ� ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ � ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਿਜਵ� ਿਕ
ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ),
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ � ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ।

ਸੰਪਰਕ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾ ਂ� ਸਹੀ
ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ੋ
ਿਜਵ� ਿਕ: ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਨਯਮਤ ਕਰਨਾ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ
ਅਪਾਇਟੰਮ�ਟਾ,ਂ ਛੁੱਟੀਆ ਂਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਕੂਲੀ ਕਾਰਜ
ਗੈਰ-ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੇਕ-ਅਪ ਵਰਕ

ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ � ਮੇਕ-ਅਪ
ਵਰਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ
ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਰਤਣ 

ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਸਮਾ ਂ

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 2 ਿਦਨਾ ਂ

        ਤ� ਦੋ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਿਧਆਪਕ 
        ਿਵਿਦਆਰਥੀ � ਮੇਕ-ਅਪ ਵਰਕ ਜਾ ਂਖੁੰਝ ਚੁੱਕੇ ਿਵਸ਼ ੇ
        ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇ।

        ਹੋਵੇਗਾ, ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਦੇ ਿਦਨ+1 ਿਦਨ।

               ਲਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ 
               ਅਿਧਆਪਕ ਕੋਲ ਜਮ�ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਿਦਨ ਦਾ 
               ਸਮਾ ਂਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਿਵਡ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟਾਂ

ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਕੋਿਵਡ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ� 

ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਡਸਟ�ਸ
ਲਰਿਨੰਗ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਮਊਿਨਟੀ
ਦੀਆ ਂਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।
ਕੋਿਵਡ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀਆ ਂ� ਿਚਰਕਾਲੀ 

        ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਨ�ਾ ਂ� ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ
        ਿਡਸਟ�ਸ ਲਰਿਨੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇ     
        ਅਿਧਆਪਕਾ ਂਨਾਲ ਿਨਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਇਆ 
        ਜਾਵੇਗਾ। 

       ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਗਿਣਆ ਂਜਾਵੇਗਾ।

ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਛੋਟ = ਿਕਸ ੇਡਾਕਟਰ, ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਜਾ ਂਿਵਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੱਲ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤਸਦੀਕ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

ਪਿਹਲਾ ਂਤ� ਿਨਰਧਾਿਰਤ:
1-2 ਿਦਨਾ ਂਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ 2-ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਂਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

3 ਜਾ ਂਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਿਦਨਾ ਂਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ (5 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨ)
ਪਿਹਲਾ ਂਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਿਚਰਕਾਲੀ ਲਈਆ ਂਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀਆ ਂਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ, ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਿਸਹਤ ਜਾ ਂਿਵਵਹਾਰ
ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਵੱਲ� ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।

.

       ਿਚਰਕਾਲੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀਆ ਂਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕ�ਪਸ ਪੇਰ�ਟ ਪੋਰਟਲ

ਆਈਸੀ ਪੇਰ�ਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ 

ਆਈਸੀ ਪੇਰ�ਟ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ         
 ਤੁਹਾ� ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹਾਜ਼ਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ  
 ਤਰ�ਾ ਂਦੀ ਗ਼ਲਤੀ � ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਤ� 

        ਹਾਜ਼ਰੀ 
        ਅਤੇ ਪ�ਗਤੀ ‘ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 
        ਿਕਸੇ ਪ�ੌੜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਹੈ।

        ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਈਸੀ ਪੇਰ�ਟ ਪੋਰਟਲ
ਦੀ ਵਰਤ� ਸਬੰਧੀ

ਸੁਝਾਵਾ ਂਲਈ ਿਕਊਆਰ
ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

ਅਸ� ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇ! ਤੁਹਾਡੇ
ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।

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

