
  المعرفة  في  الوالدین  حق  خطاب

  (األوصیاء):  القانوني  الوصي  /  (الوالدین)  الوالد  عزیزي

  اإلنجاز  معاییر  تلبیة  في  الطالب  لمساعدة  الفیدرالي  األول  الباب  من  أمواًال  تتلقى  والتي  ،  االبتدائیة Battlefield   بمدرسة  طفلك  یلتحق
  طلب  في  حقك  معرفة  الرسالة  ھذه  لك  تتیح  طفلك.  وتعلیم  القانون  ھذا  حول  مھمة  بمعلومات  سنزودك  ،  الدراسي  العام  طوال  بالوالیة.

  طفلك.  مع  یعمل  الذي  الفصل  طاقم  مؤھالت  حول  معلومات

  تعلیًما  طفلك  لمنح  ومستعدون  القادم  الدراسي  للعام  مستعدون  أنھم  ونشعر  بمعلمینا  جًدا  فخورون  نحن  ،  االبتدائیة Battlefield   مدرسة  في
  في  المحدد  النحو  على  المعلمین  بمؤھالت  المتعلقة  الفیدرالیة  اللوائح  تلبیة  علینا  یجب  ،  األولى  الدرجة  من  مدرسة  بصفتنا  الجودة.  عالي

 ESSA. وقت  أي  في  لك.  المعلومات  ھذه  تقدیم  یسعدنا  طفلك.  اعتماد  وبیانات  المعلمین  تدریب  عن  المزید  بمعرفة  اللوائح  ھذه  لك  تسمح  ،  
  تسأل:  قد

  ،  یدرسھ  الذي  والموضوع  الصف  لمستوى  الشھادة  ومتطلبات  الدولة  مؤھالت  استوفى  قد  المعلم  كان  إذا  ما  •
  و  ،  الوالیة  مؤھالت  عن  التنازل  خاللھا  من  تم  مشروطة  شھادة  أو  طوارئ  شھادة  تلقى  قد  المعلم  كان  إذا  ما  •
  ،  اإلضافیة  والدرجات  العلیا  الدراسات  شھادات  ذلك  في  بما  ،  المعلم  یحملھا  التي  العلیا  الدراسات  أو  البكالوریوس  درجات  ماذا  •

  التركیز.  (مجاالت)  مجال  أو  (التخصصات)  والتخصص

  بمعلومات  تزویدك  فیمكننا  ،  المساعدة  ھذه  طفلك  تلقى  إذا  محترف.  مساعد  من  مساعدة  یتلقى  طفلك  كان  إذا  عما  تسأل  أن  أیًضا  یمكنك
  المساعدین.  مؤھالت  حول

  والثانوي  االبتدائي  التعلیم  قانون  إقرار  ویعید 2015   دیسمبر  في  قانونًا  لیصبح  توقیعھ  تم  الذي (ESSA)   ینجح  طالب  كل  قانون  یتضمن
  یطلبوا:  أن  األسرة  وأفراد  للوالدین  یمكن  ،  وقت  أي  في  المعرفة.  في  الحق  طلبات  إلى  باإلضافة (ESEA)  1956   لعام

  التقییمات  في  الطالب  بمشاركة  المتعلقة  السیاسات  عن  معلومات  •

  تشمل  التي  المطلوبة  التقییمات  عن  معلومات • 
 o اختباره  تم  الذي  الموضوع   ، 
 o االختبار  من  الغرض   ، 
 o وجد  (إن  المتطلب  مصدر   )  ، 
 o االختبار،  إلكمال  الطالب  یستغرقھ  الذي  الوقت  المبلغ  
  النتائج.  نشر  وشكل  الوقت  وس



  یتضمن  وخارجھا.  المدرسة  في  للنجاح  یحتاجھ  الذي  النقدي  والتفكیر  األكادیمیة  المعرفة  تطویر  على  طفلك  بمساعدة  لدینا  العمل  طاقم  یلتزم
  بھا.  المعمول  جورجیا  والیة  بمتطلبات  یفیون  لدینا  المھنیین  والمساعدین  المعلمین  جمیع  أن  من  التأكد  االلتزام  ھذا

  على  االبتدائیة  باتلفیلد  مدرسة  في  روبینز  بالسیدة  االتصال  یرجى  ،  محترف  مساعد  أو  لمعلم  طفلك  تعیین  حول  أسئلة  أي  لدیك  كان  إذا
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  ،  التقدیر  خالص  مع

  روبنز  جولي  السیدة
  مدیرة


