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أولياء األمور  /األوصياء األعزاء:
يداوم طفلكم في مدرسة تحصل على األموال من برنامج "تايتل وان" ( )Title Iالفيدرالي لمساعدة التالميذ في استيفاء
معايير التحصيل العالية .إننا نقدم لكم المعلومات الهامة عن هذا القانون وعن تعليم طفلكم .تُطلعكم هذه الرسالة على حقكم
في طلب المعلومات عن مؤهالت الموظفين في حجرة الدراسة الذين يعملون مع طفلكم.
نحن فخورون جدا ً بمعلّمينا ونشعر بأنهم مستعدون للسنة الدراسية القادمة وجاهزون إلعطاء طفلكم التعليم العالي الجودة.
كمدرسة "تايتل وان" ،علينا االمتثال باللوائح الفيدرالية التي تتعلّق بمؤهالت المعلّمين على النحو المحدد في قانون
 .ESEAتسمح لكم هذه اللوائح معرفة المزيد عن تدريب ومؤهالت معلّمي طفلكم .يسعدنا توفير هذه المعلومات لكم.
بإمكانكم في أي وقت أن تسألوا:
● ما إذا كان المعلّم يستوفي مؤهالت وشروط الشهادة المحددة من الوالية لمستوى الصف والموضوع الذي
يعلّمه،
ّ
● ما إذا كان المعلم قد حصل على شهادة عاجلة أو مشروطة التي من خاللها تم اإلعفاء من المؤهالت
المحددة من الوالية ،و
التخرج والشهادات
● ما هي الشهادات الجامعية أو شهادات الدراسات العليا التي يحملها المعلّم ،بما فيها شهادات
ّ
اإلضافية ،ومجال (مجاالت) التخصص أو مجال (مجاالت) التركيز.
بإمكانكم أيضا ً أن تسألوا ما إذا كان طفلكم يحصل على المساعدة من مهني مساعد .إذا كان طفلكم يحصل على هذه المساعدة،
بإمكاننا تقديم المعلومات عن مؤهالت هذا المهني المساعد لكم.
قانون كل طالب ينجح ( ،)ESSAالذي تم توقيعه ليصبح قانونا ً في شهر كانون األول  /ديسمبر  2015والذي يأذن مجدداً بتنفيذ
قانون التعليم االبتدائي والثانوي ( ،)ESEAيشمل أحكاما ً إضافية تتعلّق بطلبات "الحق في المعرفة" .بإمكان أولياء األمور
وأفراد األسرة طلب:
● المعلومات عن السياسات التي تتعلّق بمشاركة التلميذ في التقييمات
● المعلومات عن الواجبات المطلوبة والتي تشمل
 oالمادة التي تم امتحانها،
 oالغرض من االمتحان،
 oمصدر الطلب (إن وجد)،
 oالفترة الزمنية التي قد يستغرقها التالميذ إلنجاز االمتحان
 oوقت وصيغة نشر النتائج
موظفونا ملتزمون بمساعدة طفلكم على تطوير المعرفة الدراسية والتفكير النقدي اللذان يحتاج إليهما للنجاح في المدرسة وما
بعدها .يشمل هذا االلتزام التأكد من استيفاء جميع معلّمينا والمهنيين المساعدين شروط الوالية والشروط الفيدرالية.

