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 :/ االوصياء أولياء األمور عزاء األ

 

يحق لك معرفة  فانه الفيدرالي ،  األول البندالتي تتلقى دوالرات بموجب  مدارسصي على طالب يدرس في إحدى الو أو كولي أمربصفتك 

 .طفلك يعلمونالذين  التعليميين ساعدين المهنيينهنية للمعلم )المعلمين( والمالمؤهالت الم

وتزويدك بالمعلومات المطلوبة في الوقت  ذلكااللتزام ب األول البند من مدارسنطقة تعليمية يشترط القانون الفيدرالي على كل م

  لك أن. في أي وقت ، قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس ومؤهالتهم المهنية فى ملف لديهاتوجد المناسب. جميع المدارس 
 :تسأل

 ،  تدرسه /ومتطلبات االعتماد لمستوى الصف والموضوع الذي يدرسه   واليةن المعلم قد استوفى مؤهالت ال ما إذا كا •

 والية المؤهالت  تم من خاللها التنازل عن  مقيدة بشرطما إذا كان المعلم قد حصل على شهادة طوارئ أو  •

  تسارا لدا داتشها لك ذ في  بما،  لمعلما يحملها  لتيا ما قبل التخرجأو  لجامعيةا تسا رالداتخرج  تجا در هي ما •

 .كيزلترا(  مناطق ) منطقة أو  لتخصص الرئيسي، وا إلضافية ا دات لشهاوا لعلياا

 

فيمكننا تقديم معلومات   المساعدة،ى طفلك هذه مساعد محترف. إذا تلقموظف يمكنك أيًضا أن تسأل عما إذا كان طفلك يتلقى مساعدة من 

 المساعدين.  المحترفينالموظفين  حول مؤهالت 

معرفة. في  ال الحق في  طلبات ة الي ، إضاف 2015ا في ديسمبر ، الذي تم توقيعه ليصبح قانوًن  (ESSA) قانون كل طالب ينجح يتضمن

 :طلب أن ت أي وقت ، يمكنك 

 حاب ، و معلومات عن السياسات المتعلقة بمشاركة الطالب في التقييمات وإجراءات االنس  •

 :التي تشملو معلومات عن التقييمات المطلوبة  •

o ، الموضوع الذي تم اختباره 

o من االختبار ، الغرض 

o المتطلبات )إن وجد( ،  مصدر 

o الوقت الذي يستغرقه الطالب إلكمال االختبار ، و  مقدار 

o  النتائج واعالن  نشر طريقة  وقت و. 

 

 .مدير مدرستك عن طريقطلب جميع المعلومات المذكورة أعاله  يمكن

 

موظفونا بمساعدة طفلك على تطوير المهارات التي يحتاجها للنجاح في المدرسة وخارجها. يتضمن هذا االلتزام التأكد من أن جميع   يلتزم

  معًا وطلع إلى السنة الدراسية القادمة ، متطلبات والية بنسلفانيا السارية. نت ل يمتثلونالتابعين لنا  المحترفين المساعدين المعلمين والموظفين

 .طفلكفي حياة   تميزاً    نحدثسوف 

 

 بإخالص،

 

Ashley Glasgow-Crockett 
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