تصريح غياب الطالب
عن المحاضرات ،االمتحانات ،االختبارات ،وغيرها من متطلبات المقرر الدراسي
يتم تعبئته عن طريق الطالب
تقر جامعة دالهاوزي أنه من الممكن أ ن تمر بأعراض صحية نفسية أو جسدية ،أو ظروف أخرى قصيرة األجل والتي من الممكن أن تؤثر على قدرتك على حضور المحاضرات،
االمتحانات ،االختبارات ،أو تقديم أي من متطلبات المقرر الدراسي.
يمكنك استخدام هذه االستمارة للتبليغ عن تغيبك أو تأخرك عن المشاركة في المحاضرات ،تقديم االمتحانات أو االختبارات ،أو غيرها من المتطلبات الدراسية المتعلقة
بالكلية أو التخصص .ال يجوز لك استخدام هذه االستمارة للتغيب عن االختبارات أو متطلبات المقرر الدراسي النهائية وال عن العمل الميداني (بما في ذلك التعلم المقترن
بالعمل والمحسوب ضمن الساعات المعتمدة) .كما ال يجوز استخدمها للتغيب أو التأخر عن فصول العمل التعاوني المشترك) ، (Co-op workدورات التدريب،
ومختبرات المهارات.
يجب عليك مراجعة مخططات المنهج الدراسي الخاصة بمقررك الدراسي ،والقواعد اإلرشادية الخاصة بالكلية والمعلم/المعلمة ،وكذلك السياسات الموجودة في كتيبات التعلم
المقترن بالعمل لمعرفة مسؤولياتك وعواقب التأخر أو التغيب وكيفية التعويض عن متطلبات المقرر الدراسي المتأخرة أو التي تم تفويتها .ال تحتاج لتقديم هذه االستمارة إذا كنت
تملك خطة تسهيلية ) (accessibility planتسمح لك بالفعل بتأخير متطلبات المقرر الدراسي وتمديد المواعيد النهائية.
إذا كنت تمر بفترة غياب قصيرة األجل ال تزيد مدتها عن ثالثة أيام متواصلة يجب عليك:
• أن تبلغ المعلم /المعلمة عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني قبل الموعد النهائي أو الوقت المحدد للمتطلب األكاديمي و؛
• أن تقدم هذه االستمارة لمعلمك/معلمتك أو شخص آخر مفوض ،إما عبر البريد اإللكتروني ،أو عبر االنترنت عن طريق برايتسبيس ) (Brightspaceأو شخصيا ً
خالل ثالثة ( )٣أيام بعد آخر غياب لك.
Your Name

 Course name, code and sectionاسمك
اسم ورقم وشعبة المقرر الدراسي

رقم الهوية الجامعية

Banner Number

B00

Type of missed or late academic requirement (i.e. class
)attendance, exam, paper, etc.
نوع المتطلب األكاديمي الذي تم تفويته أو التأخر عنه (حضور محاضرة ،اختبار ،مقال،
تاريخ (يوم/شهر/سنة) المتطلب األكاديمي الذي تم تفويته أو التأخر عنه
إلخ).

Date (yyyy/mm/day) of missed or late academic requirement

بتوقيع هذه االستمارة ،أوافق على ما يلي:
• يمكنني أن أقدم هذه االستمارة مرتين فقط (أو عدد المرات التي حددها معلمي/معلمتي) لكل مقرر دراسي خالل الفصل الدراسي الواحد.
• يمكنني استخدام هذه االستمارة فقط في حالة ال غياب قصير األجل والذي ال تزيد مدته عن  ٣أيام متواصلة.
• ال تعطيني هذه االستمارة عفواً تلقائيا ً عن أي متطلبات أكاديمية تم تفويتها أو تأخيرها خالل غيابي.
• أي ترتيبات بديلة للتعويض عن متطلبات المقرر الدراسي التي تم تفويتها أو تأخيرها ستكون وفقا ً للتقدير الفردي لمدرس/مدرسة المقرر .
• سوف يتم االحتفاظ بنسخة من هذا التصريح وسوف تخضع هذه النسخة لقانون حرية المعلومات وحماية الخصوصية(Freedom of Information and- .
))Protection of Privacy (FOIPOP
• إذا قدمت مع هذا التصريح "معلومات وبيانات شخصية خاطئة" عن علم ،سوف أكون قد ارتكبت خيانة أمانة أكاديمية وسوف أخضع للوائح التأديب الجامعي (وفقا ً
للمادة  ٧من قواعد سلوك الطالب لجامعة دالهاوزي). (Section 7 of Dalhousie’s code of student conduct).
تاريخ اليوم (يوم/شهر/سنة)

)Today’s Date (yyyy/mm/dd

توقيعك

Your Signature

من الممكن مشاركة استمارة تصريح غياب الطالب مع مدرسين آخرين باإلضافة إلى أعضاء وإداريي هيئة التدريس في الكلية التي ينتسب إليها الطالب ،وذلك بالحد الالزم الذي يضم ن تحقيق أقصى قدر من
الدعم للطالب في استكمال المتطلبات األكاديمية بنجاح.

