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يحتاجهما  ناللذا مهارات، كما توفر لهم أيضاً المعلومات والتعطي المدرسة التالميذ اإلمكانية لكي يتطوروا على قدر المستطاع

نسبة تابعة وقدرة على التحمل ومتطلّب  منهم المجتمع. إن الدراسة في المدرسةتطلبها يالتالميذ لكي يحصلوا على المهارات التي 

 اهتماموم مدرسي ذات إفادة ومليء بالتعلّم وأن يثير مدرسة الكوربا دال هو أن يكون كل يتطلّع إليه إن الهدف الذي تعالية. حضور 

، لعملميذ وأولياء أمورهم للمدرسة كمكان الية، حيث ينظر التالنسبة الحضور عا ان تكون نحن نتمنّى أن نتعاون من أجلالتالميذ. 

نقص في الدراسة. يتم التدريس حيث يكون كل جزء من الوقت الذي يقضيه فيه التلميذ هناك مهم. إن الغياب قد يؤدي إلى حدوث 

شمل إلزامية التعليم كل ت لدراسة شيء صعب.يض وقت اتعو الصف بصحبة زمالء الصف والمعلّم، مما يعني أنوالتعلّم في داخل 

من قانون  3الفقرة  3الجزء و 10، الفقرة 7 )الجزء2018فصل الخريف الدراسي ابتداًء من   إبتداًء من الصف التمهيدي التالميذ

 المدارس(.

المتبقيّة. يحّد من فرصة التلميذ من  187في األيام اليوماً في السنة، ويكون التالميذ عاطلين عن المدارس  178تشمل إلزامية التعليم 

 لوقت المخصص للدراسة. ام التلميذ في ه للوصول لألهداف التعليميّة في حالة عدم إكتمال دواإمكانيت

موافق عليها ألسباب شخصيّة قصيرة ، يمكن أن يُعطى للتلميذ إجازة 18، الفقرة 7( الجزء 2010:800المدارس)لى قانون إ إستناداً 

 الذي كان سوف يحصل تمتنع عن التدريس كولي أمر انت موافق عليها. إجازةن الحصول على ال يستطيع ضما المرءخاصة، لكن 

لكم أثناء العطلة، كم كأولياء أمور أن تتحّروا عن الدراسة التي تضيع على طفقعندما تأخذون إجازة، ويقع على عات عليه التلميذ

 أن طفلكم سوف يحصل على معلومات تعادل المعلومات التي أضاعها من جّراء غيابه.من نفسكم تتأكدوا بأيتوّجب عليكم أن و

يتوجب عليه عندها تبليغ معلّم لمدرسة لطب اإلجازة، فبالرغم من رفض ا اإللزامي التعليمبواجب  زامااللتإذا قرر ولي األمر عدم 

صريحاً ومباشراً. عندها يسجل الغياب على أنه غير مبرر، وسوف يظهر على الشهادة التابعة لطالبنا  لالصف، لكي يكون التواص

 المدرسي(. لمرسومل 12الفقرة  6في الصف السادس) بنائاً على الجزء 

 

  


