
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. 



 Washoe İlçesi Okul Bölgesi Katılıma
  dair Aile Rehberi

DEVAMSIZLIK

 ÇOCUKLARI NE ZAMAN EVDE
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TELAFİ ÇALIŞMALARI
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 SONSUZ KAMPÜS EBEVEYN
 PORTALI
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Lütfen aşağıdaki 2021-2022 eğitim öğretim yılı 
başlangıcına dair katılım rehberini inceleyiniz

Eğer çocuğunuz hastaysa ve bulaşıcı 
olabilecek belirtilere ( örn. öksürme, soğuk 
algınlığı) sahipse, lütfen çocuğunuzu evde 
tutun.

Lütfen randevularınızı, tatillerinizi ve 
okul dışı aktivitelerinizi okul dışı 
günlerde planlamak için elinizden 
geleni yapınız.

Çocuğunuzun okula devam edemeyeceği 
her gün için okulu bilgilendiriniz.

Muaf Devamsızlık = doktordan veya psikiyatr 
veya psikologdan alınmış teyit belgesi. 
Sürekli devamsızlığa dahil değildir. . Önceden belirlenmiş: 

1-2 gün devamsızlık durumunda 2 gün
öncesinden bildirilmelidir. 
3 ve daha fazla gün devamsızlık durumunda bir 
hafta (5 okul günü) öncesinden
bilgilendirilmelidir.
Doktordan, psikiyatr veya psikologdan teyit
edilmediği sürece sürekli devamsızlığa dahil 
değildir.

Covid nedeniyle okuldan muaf olan öğrencilere geçici 
uzaktan eğitim fırsatları tanınacak ve öğretmenlerle 
düzenli iletişim kurmaları sağlanacaktır. 
Her okul, kendi okul toplumunun özel ihtiyaçlarına 
uygun şekilde kendi uzaktan eğitim planını 
uygulayacaktır. 
Covid nedeniyle okuldan muafiyet 
sürekli devamsızlığa dahil değildir. 

 İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Lütfen okullarımıza doğru ve güncel 
iletişim bilgilerinizi ulaştırınız. İletişim 
bilgileri aşağıdakileri içerir; 
Telefon numarası, adres ve acil durumda 
temas kurulacak kişiler 

SINIFTA KALMA & 
SÜREKLİ DEVAMSIZLIK 

Sürekli devamsızlık = Derslerin 10% ve daha 
fazlasına katılamama

Sürekli devamsızlık yapan öğrencilerin 
derslerden geri kalma ve okulu bırakma 
riskleri daha yüksektir.

Öğrenciler, yalnızca devam ettikleri için bir 
derste (lisede) tutulmazlar veya başarısız 
olmazlar.

.

. Sürekli devamsızlık yapan öğrencilerin derslerden 
geri kalma ve okulu bırakma riskleri daha yüksektir. 

Devamsızlık sonrasında okula dönen öğrenciler için 
öğretmenden telafi çalışması istemek öğrencinin 
sorumluluğundadır. Küçük yaştaki öğrencilerimiz 
için bu çalışmayı aileleri isteyebilir.

Öğretmenler öğrencilerin kaçırdığı çalışmalar 
ve konuları içeren çalışmaları öğrencilere 
okula dönüşünün ardından iki gün 
içerisinde iletmelidir  
Öğrenciler çalışmaları tamamlamaları için 
devamsızlık günü +1 güne sahiplerdir.

Örneğin; Eğer bir öğrenci 2 gün devamsızlık 
yapmışsa, çalışmaları tamamlamak ve 
öğretmene ulaştırmak için 3 günleri vardır. 

SK Ebeveyn portalını kullanarak öğrencinin 
devamsızlığını ve gelişmelerini takip etmek 
yetişkin aile üyelerinin sorumluluğundadır
Eğer SK Ebeveyn Portalı’nı kullanmak için 
yardıma ihtiyaç duyarsanız, kullanıcı adı ve 
şifre için okul ofisinizi arayınız. 
Lütfen dikkat, devamsızlıktaki yanlışlıklar 
okulun son gününden sonra değiştirilemez

Bizler çocuğunuzun başarılı olmasını istiyoruz! 
Ortaklığınız için teşekkür ederiz.

SK EBEVEYN PORTALI KULLANIMI HAKKINDAKİ 
BİLGİLER İÇİN QR KODU OKUTUNUZ




