التدخل في الغيابات والوقاية من االنقطاع عن الدراسة
في مدارس توركو االبتدائية والمتوسطة (بدايةً من خريف )٢٠٢٠

اجراءات الدعم االجتماعية والوقاية من االنقطاع عن الدراسة

إجراءات الدعم المدرسي والوقاية من االنقطاع عن الدراسة
غياب أكثر
من  ٧٠ساعة

االجراء الوقائي لتجنب الغيابات

غياب أكثر
من  ٥٠ساعة
غياب أكثر
من  ٣٠ساعة

غياب عن
المدرسة

التحدث ع ّما يقلق
الوقاية
 .１يدرك موظفو المدرسة أن
ي بها كل
الرعاية الطالبية معن ٌ
من هو ضمن طاقم العمل
 .２نراعي أن أساليب عمل المدرسة
تدعم االرتباط بالمدرسة وتدعم
الرفاهية
 .３المدرسون يقومون بمتابعة
الحضور ويقومون بتسجيل
الغيابات دائ ًما (واجب قانون
التعليم األساسي المادة )§ ٢٦
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تتحدث المعلمة /المعلم عن الغياب
الغير مبرر مع الطالب ومع ولي
األمر مباشرةً عند مالحظة الغياب
تقوم المعلمة باستشارة الرعاية
الطالبية (الممرضة ،الموجهة
االجتماعية المدرسية أو الخبيرة
النفسية فيما يتعلق بالغيابات)
تقوم المعلمة في النظر في الحاجة
لعقد اجتماع MAR-للخبراء
متعددي االختصاصات
يتم النظر في عمل بالغ حماية
الطفل حسب الوضع والحاجة
نتفق على تقسيم العمل في
المدرسة

ترتيب اجراءات الدعم المدرسية
واالستعانة بالعاملين الخارجيين

استبيان أسباب الغيابات وتشغيل إجراءات
الدعم
 .１نعقد اجتماع MAR-في هذه المرحلة
على أبعد تقدير ما لم يكن عقد االجتماع
غير ضروري بسبب وجود مبرر واضح
للغيابات
 .２استبيان أسباب الغيابات معًا بمساعدة كافة
المعنيين
 نستفيد عند الحاجة من االستمارة العامة
للغيابات المدرسية
 األسباب الصحية (األعراض
العضوية والنفسية) :الرعاية
الطبية المدرسية
 األسباب المتعلقة بالتصرفات:
الموجهة االجتماعية المدرسية
 األعراض المتعلقة بالتعلم
والنفسية :الخبيرة النفسية
 .３نبدأ بتشغيل اجراءات الدعم المدرسية
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نتفقد اجراءات الدعم المدرسية
يتم تواصل متوافق مع قانون
الرعاية االجتماعية أو يتم النظر في
بالغ حماية الطفل إذا ما استدعى
الوضع ذلك
باإلمكان استشارة العمل االجتماعي
العائلي عند الحاجة ،حتى لو لم يكن
عند العائلة ملف في الخدمات
االجتماعية أو في حماية الطفل
يمكن للمدرسة والعائلة أن يتواصلوا
معًا مع خدمات العمل العائلي أو مع
حماية الطفل (أو يتم االستفسار من
العائلة عن اسم العاملة العائلية) ،إذا
كان عند العائلة ملف هناك وكان
هناك حاجة لتكثيف العمل مشترك
يتم االتفاق على األشخاص
المسؤولين في المدرسة وفي
الخدمات االجتماعية ويتم االتفاق
على المتابعة

ترتيب اجراءات الدعم المدرسية
واجراءات الدعم التابعة للعاملين
الخارجيين
 .１مراجعة اجراءات الدعم
المدرسية
 .２يتم تواصل متوافق مع قانون
الرعاية االجتماعية أو يتم
النظر في عمل بالغ حماية
الطفل إذا كانت أسباب الغيابات
غير واضحة /متباينة
 .３يتم االتفاق على األشخاص
المسؤولين وعلى المتابعة

