Ce trebuie să fac dacă copilul meu lipsește de
la scoală?
În cazul în care copilul dumneavoastră lipsește
de la scoală ar trebui să:
Vorbiți cu el pentru a afla de ce.
Faceți cunoțtință cu un membru al personalului
țcolii pentru a discuta situația ți să căutați
soluții.
Contactați țcoala pentru consiliere ți îndrumare încercați să înțelegeți ce se întâmplă cu copilul
dumneavoastră ți ajutați-l să rezolve problema.

Pot primi ajutor în cazul în care copilul meu nu
se prezintă în mod regulat?
Da, țcoala copilului dumneavoastră vă va oferi
sfaturi ți sprijin în cazul în care aveți nevoie de
ajutor cu participarea copilului dumneavoastră. Este
foarte important să vorbiți cu țcoala cu prima
ocazie, dacă aveți orice griji despre asigurarea
participării copilului dumneavoastră.

Educașia este cheia succesului lor viitor, de
aceea este extrem de importantă.
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De ce mi-a fost trimis acest prospect?

Ce trebuie să țtie
Părinții ți îngrijitorii

Acest prospect este trimis fiecărui părinte / îngrijitor
astfel încât toată lumea este conțtientă de
necesitatea copilului lor de a participa în mod
regulat ți la timp, cu scopul de a obține ce e mai
bun. Este important ca părinții si ingrijitorii să
înțeleagă responsabilitățile lor ți consecințele
copilului lor având absență nemotivată de la
țcoală.
Ce trebuie să fac dacă copilul meu lipsește de
la scoală?
Telefonați țcolii cât mai curând posibil în prima
dimineață a lipsei lor pentru a da un motiv. Faceți
programări de rutină la dentist si la doctor, după
țcoală sau în timpul vacanțelor. Dacă trebuie să
faceți o programare în timpul țcolii, ajutați-vă
copilul dumneavoastră să fie la țcoală pentru cea
mai mare parte a zilei ți comunicați programarea
țcolii. Vi se poate cere un certificat medical sau o
carte de programare în cazul în care copilul
dumneavoastră este absent în mod regulat din
cauza unei boli sau a programărilor dentare /
medicale.

Pentru mai multe informașii, vă rugăm
să contactași școala copilului
dumneavoastră.
Sau, dacă aveși întrebări suplimentare,
contactași:
courtattendanceofficer@harrow.gov.uk

De ce să se prezinte in fiecare zi?
Frecventarea bună a țcolii oferă copilului
dumneavoastră posibilitatea de succes ți ajută la
dezvoltarea abilităților pentru viață. Copilul
dumneavoastră trebuie să meargă la țcoală în
fiecare zi, cu excepția cazului în care există o
cauză inevitabilă ca boala.
Lipsa țcolii dăunează învățării copiilului ți notelor
lui. țtim că 6 din 10 tineri care lipsesc de la țcoală
timp de 17 zile sau mai mult, nu iau note bune la
GCSE. Cu toate acestea, mai mult de 9 din 10 tineri
care lipsesc mai putin de 8 zile de la țcoală obțin
note bune la GCSE. Lipsa de la țcoală în mod
regulat ar putea afecta țansele copilului
dumneavoastră în viață, de exemplu, capacitatea
lor de a intra la universitate sau să fie acceptat întro calificare la alegerea lor.
Copiii nu ar trebui să lipsească de la țcoală pentru
motive cum ar fi cumparaturi, zile de națtere sau ca
să ațtepte o persoană pentru reparații.
Aveți obligația legală de a vă asigura că, copilul
dumneavoastră frecventează țcoala în fiecare zi ți
este la timp.
Luând copilul dumneavoastră de la țcoală în timpul
trimestrelor pentru vacanțe de asemenea, este
probabil să aibă un impact asupra rezultatelor lor.
Există 38 de săptămâni în anul în care țcolile sunt
deschise, ți 14 săptămâni în care familiile pot lua
concediu. Directorii de țcoală pot autoriza un
concediu de absență numai în circumstanțe
excepționale.
Consecinșe
În cazul în care copilul dumneavoastră ia vacanță
neautorizată sau dacă ia mai mult timp decât cel
stabilit de către profesorul principal, această
absență va fi înregistrată ca neautorizată. Ar putea
fi impuse sancțiuni, inclusiv :

Copilul dumneavoastră ar putea pierde locul la
țcoală
V-ați putea confrunta cu o sancțiune amendă
Ați putea fi obiectul unei acțiuni în justiție de
către autoritate care ar putea duce la o amendă de
până la 2.500 de lire sterline.
În cazul în care copilul dumneavoastră are o
absență nemotivată, cum ar fi luarea vacanțelor în
timpul trimestrului, întârzierea repetată, sau lipsa
persistentă pentru orice alt motiv, altul decât boala
certificată, țcoala va sesiza London Borough of
Harrow pentru luarea în considerare a unei
comunicări a unei Notificări de Penalizare ți / sau
urmărirea penală în fața curții magistraților, care
poate duce la un cazier judiciar, cu o amendă
maximă de 2.500 de lire sterline ți /sau închisoare
de 3 luni .
Participarea regulată ți punctuală este atât o
cerință legală ți indispensabilă pentru copilul
dumneavoastră pentru a maximiza oportunitățile
disponibile lor.
De ce sunt Notificările de Penalizare emise?
Părinții / îngrijitorii comit o infracțiune dacă un
copil nu frecventează țcoala în mod regulat ți
absența nu este convenită de țcoală (
neautorizată ) . În unele cazuri, lipsa neautorizată
poate duce la urmărirea penală în conformitate cu
secțiunea 444 din Legea învățământului din 1996.
Legea Comportamentului anti social din 2003 a
introdus Notificările de Penalizare ca o alternativă la
urmărirea penală. Dacă se achită în termenele
limită, o Notificare de Penalizare nu necesită o
prezență în instanță, dar are scopul de a
îmbunătăți participarea.
Cât de mult este o Notificare de Penalizare?
60 de lire sterline în cazul în care plata se face în
termen de 21 de zile. 120 de lire sterline dacă se
achită după 21 de zile, dar în termen de 28 de zile.

Când vor fi folosite?
O Notificare de Penalizare va fi emisă numai atunci
când s-au înregistrat absențe " neautorizate ".
Dacă primesc o Notificare de Penalizare și nu
plătesc, ce se întâmplă?
Aveți până la 28 de zile de la primire pentru a plăti
Notificarea de Penalizare în întregime. În cazul în
care plata integrală nu este primită în acest timp,
autoritatea locală este necesar să înceapă să
introducă o acțiune la Curtea Magistraturii în
conformitate cu Legea pentru infracțiunea inițială
de absență nemotivată a copilului dumneavoastră .
Dacă este dovedit, acest lucru poate duce la amenzi
de până la 2.500 de lire sterline ți / sau o serie de
dispozitii, cum ar fi Decizii Parentale, Pedepse
Comunitare ți închisoare. În cazul în care un
părinte este găsit vinovat de infracțiunea agravată
de incapacitatea de a asigura participarea regulată,
părintele va primi un dosar penal.
Pot fi urmărit penal dacă plătesc Notificarea de
Penalizare dar copilul meu încă lipsește de la
școală ?
Nu pentru perioada inclusă în Notificarea de
Penalizare pentru că plata impută răspunderea
agențiilor de sprijin, cum ar fi Serviciul de
Intervenție Timpurie ( EIS ).

