
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. 



MGA PAGLIBAN 

 KAILAN PAPANATILIHIN ANG 
MGA BATA SA BAHAY

PAHABOL NA GAWAIN 

 MGA PAGBUBUKOD NG COVID

.

 PAG-ISKEDYUL 
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INFINITE CAMPUS PARENT PORTAL  .
.
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 WCSD GABAY NG PAMILYA SA 
PAGDALO

Mangyaring tingnan ang patnubay sa ibaba tungkol sa 
pagdalo na magsisimula sa pasukan taong 2021-2022 

Kung ang iyong anak ay may sakit at may 
mga sintomas na maaaring nakakahawa 
(i.e. ubo, sipon), pakiusap na panatilihin ang 
iyong anak sa bahay mula sa paaralan.

Mangyaring gawin ang bawat 
pagtatangka upang mag-iskedyul 
ng mga apoyntment, bakasyon at 
mga aktibidad na hindi pang-
paaralan sa mga araw na walang 
klase. 

Abisuhan ang iyong paaralan sa bawat 
araw na ang iyong anak ay lumiban.

.

Hindi saklaw na mga pagliban = ang dokumentasyon ng 
pagpapatunay ay ibinibigay ng medikal na propesyonal, 
propesyonal sa kalusugan ng kaisipan o propesyonal sa 
kalusugan ng pag-uugali. 
Hindi kabilang tungo sa talamak na pagliban. 

Dapat magbigay ng isang 2-araw na paunang abiso 
kapag nawala 1- 2 araw. 

Ang mga mag-aaral na naibukod mula sa paaralan dahil sa 
Covid ay bibigyan ng pagkakataon sa pansamantalang 
distansyang  pag-aaral at magkakaroon ng regular na 
pakikipag-ugnay sa mga guro .

Mga pagliban para sa pagbubukod ng Covid ay hindi 
kabilang tungo sa talamak na pagliban. 

IMPORMASYON SA 
PAKIKIPAG-UGNAY 
Mangyaring magbigay sa aming mga 

paaralan ng wasto at na-update na impormasyon sa 
pakikipag-ugnay kabilang ang: mga numero ng 
telepono, mga tirahan at mga kontak pang-emerhensiya. 

PANANATILI & TALAMAK 
NA PAGLIBAN 

.

.

Ang mga mag-aaral ay hindi papanatilihin o mabibigo sa 
isang kurso (haiskul) dahil lamang sa pagdalo. 
Talamak na pagliban = mawawalan ng 10% o higit pa sa 
paaralan. 
Ang mga mag-aaral na talamak na lumiliban sa 
paaralan ay may mas mataas na peligro na mahuli at 
huminto sa pag-aaral. 
Ang mga punong-guro ng paaralan ay maaaring 
isaalang-alang ang talamak na pagliban kapag gumagawa 
ng mga desisyon tungkol sa pagpapanatili o pagkabigo sa 
kurso. 

Responsibilidad ng mag-aaral na humiling ng pahabol 
na gawain mula sa kanilang mga guro kapag bumalik 
sila sa paaralan pagkatapos ng isang pagliban. Maaaring 
hilingin ng mga pamilya ang gawaing ito para sa aming 
pinakabatang mag-aaral.

Halimbawa: Kung ang isang mag-aaral ay lumiban sa 
loob ng 2 araw, mayroon silang 3 araw upang 
makumpleto ang gawain at ibalik ito sa kanilang guro. 

Responsibilidad ng mga miyembro ng pamilya 
na may sapat na gulang na subaybayan ang 
pagdalo at pag-usad ng mag-aaral gamit ang IC 
Parent Portal. 

Nais naming maging matagumpay ang iyong 
anak! Salamat sa iyong pakikipagsosyo

I-SCAN ANG QR 
CODE PARA SA 
MGA TIP KUNG 
PAANO GAMITIN 
ANG IC PARENT PORTAL  

Nakasaayos:  

Kailangang magbigay ng isang linggong abiso (5 araw 
ng pag-aaral) kung nawala sa loob ng 3 o higit pang 
mga araw. 
Hindi kabilang tungo sa talamak na pagliban 
maliban kung ito ay napatunayan ng medikal, 
kalusugan sa isip o kalusugan sa pag-uugali.

Ang bawat paaralan ay hahawak ng distansyang pag-aaral 
sa kanilang sariling plano na umaangkop sa mga partikular 
na pangangailangan ng kanilang paaralan sa komunidad. 

Dapat mag-bigay ang mga guro sa mga mag-aaral ng 
pahabol na gawain o konseptong hindi nakuha ng mag-
aaral sa loob ng dalawang araw ng mag-aaral na 
bumabalik sa klase.
Ang mga mag-aaral ay may bilang ng mga araw na liban 
sa +1 araw upang makumpleto ang trabaho. 

Kung kailangan mo ng tulong sa pag-access sa 
IC Parent Portal, tawagan ang tanggapan ng 
iyong paaralan para sa isang username at 
password. 
Mangyaring tandaan, ang mga pagkakamali sa 
pagdalo ay hindi maaaring mabago pagkatapos 
ng huling araw ng pasukan. 




