
 

   
 

 

Attendance at School 

 

September 2020 

Dear Parents and Guardians, 
 

It is our mission to help your child get the best possible education. Attendance at school and academic progress go 
hand-in-hand. It is very important for students to attend school every day either physically or via online lessons, as 
frequent absences can seriously affect the academic progress and social learning of students.  

 

How important is attendance? 

A high attendance rate is extremely important because students are more likely to succeed in academics 

when they attend school consistently. It is difficult for students to build their skills, attitudes to learning and 

progress if they are frequently absent.  

 

What is the expected attendance? 

Our attendance target for each pupil is attendance of at least 94%. This equates to a student having no more than 

11 days absence per year. Students falling below or likely to fall below 94% attendance will receive letters about 

this issue. Students whose attendance falls below 92% will be liable to repeat the grade. This also applies to students 

who have had 11 or more consecutive unauthorised absences. Continued unauthorised absences will be reported 

to the Ministry of Education (MOE).  

 

How can you help? 

Ensuring regular school attendance is one of the most powerful ways you can prepare your child for success - both 

in school and in life beyond. When you make school attendance a priority, you help your child get better results, 

develop healthy life habits and make better behaviour decisions. If you are worried about attendance issues, you 

are always welcome to contact school and speak to someone. 

 

What else is the school doing? 

We will keep you informed about your child’s attendance, with regular contact if there has been an absence, and 

letters to let you know if attendance has started to become a concern.  

 

Timings for pupils physically attending school 

Your child is expected to be at school in time for the UAE National Anthem at 7:45am with registration taking place 

at 7:50am. Students who arrive after 8am are recorded as ‘late’ on the register. Pre-K pupils are expected at 

8.50am. 

 

Thank you for your support in improving student learning. 

 

Mr Phil Edwards 

IPK Assistant Head – Student Development 

 

 



 

   
 

 

 الدوام المدرسي
2020سبتمبر   

 
 أولياء األمور الكرام،

 

إلى  سواء ، و من المهم جداً حضور التالميذ يومياً لحصول على أفضل تعليممساعدة التالميذ ل مهمتنا في أكاديمية رأس الخيمة هي

 األكاديمي دمعلى التق بشكل سلبييؤثر فالغياب المتكرر، األكاديميقدم من الت هذا جزءً حيث يعتبر  أو عن طريق التعلم عن بعد. سةالمدر

  .و التعليم االجتماعي

 

 ما مدى أهمية حضور التالميذ؟

قدم و التالميذ تحقيق الت على الصعب فمن. التقدم األكاديمي مرتبط بعملية ألنهجداً  هاماً  إلى المدرسةلتالميذ بشكل يومي حضور ا يعد

 عرضةً  أكثر يكون هؤالء التالميذس . حيثباإلضافة إلى تراجعهم األكاديميمتكرر،  بشكل في حال الغياب همياتسلوكو هممهارات تطوير

 .السلوكية للمشاكل

 

 ما هو الحضور المتوقع؟

. غياب لكل تلميذ خالل السنة كاملة يوم 11ال يزيد عن ذا يعني أن على األقل. و ه %94إلى هدفنا هو إيصال نسبة الحضور لكل تلميذ 

والتالميذ الذين تقل نسبة حضورهم  .بهذا الخصوص ستقوم المدرسة بإرسال تنبيه لألولياء األمور %94و من تقل نسبة حضوره عن 

يتم سحيث  متتالييوم  11وهذا سينطبق على التالميذ الذين تغيبوا عن المدرسة لمدة  .الدراسيةسيكونوا عرضة إلعادة السنة  %92عن 

.إلى وزارة التربية والتعليم  إرسال عدد الغياب غير الموافق عليه  
 

 كيف يمكننا المساعدة؟

 تحقيقل  أبنائكم/ بناتكم إعداد خاللها من يمكنكم التي الطرق أقوى أحد منتظمبشكل يومي و إلى المدرسة حضور التالميذ تشجيع ديع

 واتخاذ ، صحية حياة عادات تطوير، أفضل نتائج على ساعدهم في الحصولي حيث .هو من أولوياتناو العمليةالحياة العلمية و في النجاح

 كان لديكم أي استفسارات، يرجى التواصل مع المدرسة و التحدث مع الشخص المسؤول. . إذاسلوكية قرارات

 

أيضاً؟ بفعله المدرسة ماذا تقوم  

في حال أصبحت مسألة  تنبيهية أبنائكم/بناتكم عن المدرسة، و سنقوم بإرسال رسائل نحن كإداراة سنقوم بالتواصل معكم في حالة تغيب

 الغياب تشكل مصدر قلق لدينا.  

 

:الدوام المدرسي  

 تسجيليتم حيث  صباًحا 7:45المتحدة في الساعة  النشيد الوطني لدولة اإلمارات العربيةعلى جميع التالميذ التواجد في المدرسة آلداء 

عن موعد  صباحاً سيعتبر متأخراً  8:00د الساعة في حال وصول التلميذ للمدرسة بع .صباحاً  7:50الحضور والغياب في تمام الساعة 

صباحاً. 8:50أما بالنسبة لتالميذ الحضانة فيجب أن يتواجدوا في تمام الساعة  .أخذ الحضور والغياب الصباحي  

 

.ية التعليميةو دعمكم للعمل نشكركم على حسن اهتماكم  

 تحياتي،

 

زدالسيد فيل إدوار  


