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 :/ االوصیاء أولیاء األمورعزاء األ

 

یحق لك معرفة فانھ الفیدرالي ،  األول البندالتي تتلقى دوالرات بموجب  مدارسصي على طالب یدرس في إحدى الوأو كولي أمربصفتك 
 .(المعلمین) الذین یرشدون طفلك ساعدین المھنیینھنیة للمعلم (المعلمین) والمالمالمؤھالت 

وتزویدك بالمعلومات المطلوبة في الوقت  ذلكااللتزام ب األول البند من مدارسنطقة تعلیمیة یشترط القانون الفیدرالي على كل م
 لك أن. في أي وقت ، قائمة بأسماء أعضاء ھیئة التدریس ومؤھالتھم المھنیة فى ملف لدیھاتوجد المناسب. جمیع المدارس 

 :تسأل
 ، تدرسھ/ومتطلبات االعتماد لمستوى الصف والموضوع الذي یدرسھ والیةن المعلم قد استوفى مؤھالت الما إذا كا •
 والیةالمؤھالت تم من خاللھا التنازل عن  مقیدة بشرطما إذا كان المعلم قد حصل على شھادة طوارئ أو  •
 تسارالدا داتشھا لكذ في بما،  لمعلما یحملھا لتيا ما قبل التخرجأو  لجامعیةا تسارالداتخرج  تجادر ھي ما •

 .كیزلترا) مناطق( منطقةأو  تخصص الرئیسيل، وا إلضافیةا داتلشھاوا لعلیاا
 .ھامؤھالت /، وإذا كان األمر كذلك ، مؤھالتھ مھني ما إذا كان طفلك یتلقى المساعدة من مساعد •

 

معرفة. في ال الحق في طلباتة الي ، إضاف 2015ا في دیسمبر ، الذي تم توقیعھ لیصبح قانونً  (ESSA) قانون كل طالب ینجح یتضمن
 :طلبأن تأي وقت ، یمكنك 

 االنسحاب ، ومعلومات عن السیاسات المتعلقة بمشاركة الطالب في التقییمات وإجراءات  •
 :التي تشملو معلومات عن التقییمات المطلوبة •

o ، الموضوع الذي تم اختباره 
o من االختبار ، الغرض 
o المتطلبات (إن وجد) ، مصدر 
o الوقت الذي یستغرقھ الطالب إلكمال االختبار ، و مقدار 
o النتائج واعالن نشر طریقة وقت و. 

 

 .مدیر مدرستك طریقعن طلب جمیع المعلومات المذكورة أعاله  یمكن
 

موظفونا بمساعدة طفلك على تطویر المھارات التي یحتاجھا للنجاح في المدرسة وخارجھا. یتضمن ھذا االلتزام التأكد من أن جمیع  یلتزم
 تمیزاً   نحدثسوف  معًاومتطلبات والیة بنسلفانیا الساریة. نتطلع إلى السنة الدراسیة القادمة ، ل یمتثلونالمعلمین والموظفین التابعین لنا 

 .طفلكفي حیاة 
 

 بإخالص،
 
Ashley Glasgow-Crockett 
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