
 

 ) طلب إذن غياب ( 
 

 املكرمة / مديرة مدارس الظهران األهلية للمرحلة................................. املحترمة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،                                وبعد

 .................... شعبة ......................... بأن ابننا الطالب / ابنتنا الطالبة /.............................................. في الصف / نفيدكم

 م 20هـ املوافق     /    /   14سوف تتغيب عن املدرسة في الفترة من يوم .......................... الواقع    /     /  

 م وذلك لألسباب التالية:20هـ  املوافق      /    /   14إلى يوم .............................. الواقع    /   /  

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 بأن              
ً
 بأن ي بنتي ابني/اعلما

ً
 من وحدة دعم الطالب .         علما

ً
 من وحدة دعم الطالب . ىيتلق ال بنتي ابني/اتلقى دعما

ً
 دعما

 لالستفسار يرجى االتصال على الرقم .

 اسم ولي األمر :.......................................             منزل /............................                  

 قيع : ........................................التو       جوال /............................                             

 التاريخ:...........................................            عمل / ............................                        
 

 " تعهد "

       بالتواصـــل مـــع معلمـــة الصـــف / معلمـــا  املـــواد املدتلفـــة أل ـــة الغطـــة الدراســـية  ـــالل فتـــرة الغيـــاب مـــع ت ملنـــا مســـ ولية تعلـــم  /ـــــــةأتعهـــد أنـــا ولـــي أمـــر الطالب

 ذلك أوقع . إلى املدرسة وعلى /ــــةالطالبابننا / ابنتا للمهارا  و األهداف التي سيتم تقديمها في تلك الفترة مع علمي بأنه سيتم تقييم هةه املهارا  عند عودة 

 ة :..............................               التوقيع : ......................................../ــاسم ولي األمر الطالب

 

 " إفادة "

 ...................................................................            املحترم /ــــةالطالباملكرم ولي أمر 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                                                وبعد

 للظــروف املــةعورة أعــاله نفيــدكم بأنــه ال مــااع مــن تغيــب الطالبــة لهــةه الفتــرة  مــع تأكيــ  
ً
دنا علــى التــزاميم ألل تعلــم  أو مهــارة  ــالل فتــرة الغيــاب نظــرا

  بأن
ً
 م ) ا تبار ( للمهارا  التي قدمت  الل فترة الغياب و إعالميم بالنتيجة (  .يسيتم إجراء تقي هعلما

 نأسف لعدم قبول عةر تغيب الطالب / الطالبة في تلك الفترة وذلك ألسباب التالية:  

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

       ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

 تيرار الغياب أليام متصلة أو متفرقة يؤثر على مستوى الطالبة.   

 تكرار الغياب أليام متصلة أو متفرقة بدون عذر مقبول سيضطرنا للنظر يف استمراريتها باملدرسة.  

 سيتم احتساب الغياب بدون عذر وسيتم حسم درجات حسب الالئحة.  
 وتعاونكمشاكرين تفهمكم 

 قائدة املدارس

  
 صورة لولي األمر 

 صورة ملشرفة املجمع ومعلمة الطالب/الطالبة 

 ي فظ األصل في ملف الطالب / الطالبة 

 
 للغياب كما تنص سياسة املواظبة  اصة في الفترة التي تسبق أو تلي أل إجازة رسمية *ال

ً
  . يعتبر السفر عةرا

 


