أعزائي أولياء األمور في مدراس فاكتس:
تلقت مدارس فاكتس (الفنون الشعبية الثقافية كنوز الميثاق) األموال االتحادية الباب األول لمساعدة الطالب في تلبية معايير
معينة تساعد على نجاح الطالب دراسيا .طوال العام الدراسي ،سنقدم لك معلومات مهمة عن هذا القانون وتعليم طفلك .هذه
الرسالة تتيح لك معرفة حقك في طلب معلومات حول مؤهالت العاملين في الفصل الدراسي الذين يعملون مع طفلك .طوال العام
الدراسي ،سنقدم لك معلومات مهمة عن هذا القانون وتعليم طفلك .هذه الرسالة تتيح لك معرفة حقك في طلب معلومات حول
مؤهالت المدرسين العاملين في المدرسة لهذا العام الدراسي الذين يعملون مع طفلك.
نحن في مدارس فاكتس فخورون جدا بمعلمينا ونشعر أنهم على إستعداد إلعطاء طفلك تعليم عالي الجودة .وبصفتنا مدرسة من
النوع األول ،يجب علينا أن نفي باللوائح الفدرالية المتعلقة بمؤهالت المعلمين على النحو المحدد في التقييم البيئي واالجتماعي
( .)ESSتسمح لك هذه اللوائح بتعلم المزيد عن تدريب المعلمين ووثائق تفويضهم .نحن سعداء لتقديم هذه المعلومات لك .في
أي وقت ،عند سؤالك:
•
•
•

ما إذا كان المعلم إستوفى مؤهالت الدولة ومتطلبات االعتماد لمستوى الصف والموضوع ومواد التدريس.
ما إذا كان المعلم قد حصل على شهادة طارئة أو مشروطة تم بموجبها التنازل عن مؤهالت الدولة ,و
ما درجة البكالوريوس أو الدراسات العليا التي يحملها المعلم/المعلمة ،بما في ذلك شهادات الدراسات العليا ودرجات
إضافية ،وأهم التخصصات والمجاالت.

يمکنك أيضا أن تسأل عما إذا کان إبنك وإبنك يتلقی المساعدة من شخص متقاعد .إذا كان طفلك يتلقى هذه المساعدة ،يمكننا
تزويدك بمعلومات عن مؤهالت المهنيين.
وينص قانون نجاح كل طالب ( )ESSAالذي تم التوقيع عليه في القانون في ديسمبر  2015وإعادة تفويض قانون التعليم
االبتدائي والثانوي لعام  )ESSA( 1956ويشمل باإلضافة إلى ذلك الحق في معرفة الطلبات .في أي وقت ،يمكن للوالدين
وأفراد العائلة طلبها:
•
•

معلومات عن السياسات المتعلقة بمشاركة الطالب في التقييمات وإجراءات التعطيل ،و
معلومات عن التقييمات المطلوبة التي تشمل
 oموضوع اختبارها،
 oالغرض من االختبار.
 oمصدر الشرط (إذا كان قابل للتطبيق).
 oمقدار الوقت الذي يستغرقه الطالب إلكمال االختبار ،و
 oوقت وشكل نتائج النشر.

موظفينا ملتزمون بمساعدة إبنك/إبنتك على تطوير المعرفة األكاديمية والتفكير النقدي أنه  /أنها تحتاج إلى النجاح في المدرسة
وخارجها .ويتضمن هذا اإللتزام التأکد من أن جميع المعلمين والمتدربين من ذوي االحتياجات الخاصة يلبون متطلبات والية
بنسلفانيا المعمول بها.
إذا كان لديك أي أسئلة ،يرجى االتصال الوكيلة فنغ على رقم الهاتف  215-569-2600أو التواصل معها على البريد
اإللكتروني .plim@factschool.org.
بكل إخالص,
إلين سومكوا
المديرة التنفيذية في المدرسة

Parent right to know letter for everyone-ESSA-Arabic

