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السلوك املعادي للمجتمع على أن من قانون ( 1) 12تنص الفقرة 
احملكمة  أمامالوالدة /عن مقاضاة الوالد يلبد زاييةعشعارات اجاإل

الغياب ملعاجة مشكلة  1990مبوجب قانون التعليم لعام  االبتدايية
 .من املدرسة بدون إذن

 
 لماذا تستخدم هذه اإلعشعااات؟

سعيها لزيادة معدل حضور التالميذ، وضمان  ملساعدة السلطة احمللية يف
 .استفادة الشباب من كامل قدراهتم، ورفع مستواهم التعليمي

 
 ؟جزائيعشعاا الاإلما هو 

إعشعار ُيصدره املسئول الرييسي عن الرعاية التعليمية أو مساعد 
ني عن الرعاية التعليمية نيابة عن السلطة احمللية املسئولني الرييسي/املسئول

 .يف حال تغيب التلميذ دون إذن عن املدرسة

الوالدة الذهاب إىل احملكمة مبوجب هذا اإلعشعار، /ليس على الوالد
وإذا ما متكنوا من دفع الغرامة املقررة خالل املدة الزمنية احملددة 

التلميذ يف احلضور ستسقط عنهم مسئولية اإلخفاق يف ضمان انتظام 
رسل اإلعشعار بصددها

ُ
 .إىل املدرسة خالل املدة امل

الوالدة للمحاكمة إثر اإلخفاق في ضمان انتظام /لن يخضع الوالد
ل المدة الُمرسل اإلعشعاا طفلهم في الحضوا إلى المداسة خال

في  في المدة المحددةو  عشريطة دفع الغرامة كاملة بصددها
 .االعشعاا

 
 ؟لجزائياعشعاا اإلمتى سيصدا 

 ترى السلطة احمللية أن احلضور املنتظم أمر يف غاية األمهية وأن عليها
يف حال خمالفة هذا األمر وسُتطبق ذلك على  زاييعشعار اجاإلإصدار 

 :حنو روتيين على

الوالدة الذين لديهم طفل يف سن التعليم اإللزامي وتغيب عن /الوالد( 1)
 002أكثر من إمجايل حصة دراسية أو  02املدرسة دون إذن حنو 

أسبوع  11أيام دراسية خالل مدة  16يُعادل ذلك )حصة دراسية 
 (.مدرسي

تغيب طفلهم مدة من الزمن أثناء الوالدة الذين يتسببون يف /الوالد( 1)
 :والفصل الدااسي 

لم يُعلموا المداسة مسبقا بسبب   -
 الغياب 

 أو
 افضت المداسة منحهم إذن بالغياب   -
 أو
 لم يعد الطفل إلى المداسة في التاايخ المقرا  -
 

 ؟و الجزاءما ه
 جنيه 002أو  يوما 00إذا ُدفعت كاملة خالل  إسترلينيجنيه  60

 يوما 02إذا ُدفعت كاملة خالل سترليني إ

يوما  12الوالدة الغرامة كاملة خالل /يف حال مل يدفع الوالد :ملحوظة
ر السلطة احمللية إىل مقاضاة ومل يكن مثة سبب لسحب اإلعشعار، سُتضط

بتهمة اإلخفاق يف ضمان انتظام  االبتداييةالوالدة أمام احملكمة /الوالد
رسل اإلعشعار بصددها

ُ
 .التلميذ يف احلضور إىل املدرسة خالل املدة امل

وبة جنيه إسرتليين أو عق 10466غرامة قد تصل إىل  فرضستُ 
وحينها سُيفتح سجل . يةالرعاية الوالد أمرجمتمعية إضافة إىل إصدار 

 .الوالدة/جنايي للوالد

 هل يسبق هذا اإلعشعاا إنذاا؟
السلطة أو /الوالدة موجه من املدرسة و/سُُيسل إخطار كتايب إىل الوالد

عليهم جراء اإلخفاق يف ضمان  يت سُتفرضال غراماتاحمللية مشروح به ال
عشعار اإل إصدار إىل املدرسة إضافة إىل معايُي انتظام التلميذ يف احلضور

 .اجزايي
  

 كيف تدفع الغرامة؟
وميكن الدفع بواسطة عشيك . نفسه زاييعشعار اجاإلترد التفاصيل يف 

، أو عن (عشخصيا)، أو نقدا (عن طريق الربيد)مصريف أو حوالة بريدية 
، أو عن طريق (البطاقة االيتمانية/باستخدام الرصيد املدين)طريق اهلاتف 

 .بلغ كامال يف املوعد احملدد باإلعشعاردفع امل وجيب. اإلنرتنت
  

 الوالدة الطعن؟/هل يحق للوالد
الوالدة /، حيق للوالد(اإلخطار الكتايب) زاييعشعار اجاإلمبجرد استالم 

تقدمي عشكوى إىل خدمة الرعاية التعليمية ولكن يسقط حقهم القانوين يف 
 .الطعن مبجرد إصدار اإلعشعار

ية التعليمية املشورة واملساعدة يُقدم موظفو املدرسة وخدمة الرعا
الوالدة لدعم انتظام حضور أطفاهلم إىل املدرسة وملساعدة /للوالد
 . القانونية سئولياهتممب االضطالعالوالدة يف /الوالد

عن انتظام حضور كل  الوالدة مسئولو  الوالدكل من  :يُرجى مالحظة
 إىل زاييةاجعشعارات اإلولذلك، ستصدر   .طفل من أطفاهلم إىل املدرسة

 .كل طفل على حدة عند االقتضاء دة والو  والد
 
 


