
 માતાિપતાને �ણવાનો અિધકાર પ� 

 િ�ય માતાિપતા/કાનૂની વાલી(ઓ): 

 તમા�ં બાળક બેટલિફ�ડ �ાથિમક શાળામા ંભણે છે, જ ેિવ�ાથ�ઓને રા� િસિ�ઓના ધોરણોને પૂણ� કરવામાં 
 સહાય કરવા માટે ફેડરલ શીષ�ક I ભંડોળ મેળવે છે. સમ� શાળા વષ� દરિમયાન, અમે તમને આ કાયદા અને 
 તમારા બાળકના િશ�ણ િવશે મહ�વપૂણ� માિહતી �દાન કરીશું. આ પ� તમને તમારા બાળક સાથે કામ કરતા 
 વગ�ખંડના કમ�ચારીઓની લાયકાત િવશે માિહતીની િવનંતી કરવાના તમારા અિધકાર િવશે જણાવે છે. 

 બેટલિફ�ડ �ાથિમક શાળામાં, અમન ેઅમારા િશ�કો પર ખૂબ ગવ� છે અને લાગે છે કે તેઓ આવતા શાળા વષ� 
 માટે તૈયાર છે અને તમારા બાળકને ઉ�ચ-ગુણવ�ાનુ ંિશ�ણ આપવા માટે તૈયાર છે. શીષ�ક I શાળા તરીકે, 
 અમાર ેESSA માં �યા�યાિયત કયા� મજુબ િશ�કની લાયકાત સાથે સંબંિધત સંઘીય િનયમોનંુ પાલન કરવું 
 આવ�યક છે. આ િનયમો તમને તમારા બાળકના િશ�કોની તાલીમ અને ઓળખપ�ો િવશે વધુ �ણવાની 
 મંજૂરી આપે છે. તમને આ માિહતી આપવામાં અમને આનંદ થાય છે. કોઈપણ સમયે, તમે પૂછી શકો છો: 

 •  શંુ િશ�કે રા�ની લાયકાતો અને તે/તેણી ભણાવતા િવષય માટે રા�ની લાયકાત અને �માણપ�ની 
 આવ�યકતાઓને પૂણ� કર ેછે, 
 •  કે કેમશંુ િશ�કને કટોકટી અથવા શરતી �માણપ� �ા� થયું છે જનેા �ારા રા�ની યો�યતાઓ માફ 
 કરવામાં આવી હતી, અને 
 •  શંુ અંડર�ે�ુએટ અથવા �ે�ુએટ િડ�ીઓ જ ેિશ�ક ધરાવે છે, જમેાં �નાતક �માણપ�ો અને 
 વધારાની િડ�ીઓ અને મુ�ય(ઓ) અથવા એકા�તાના �ે�(ઓ)નો સમાવેશ થાય છે. 

 તમે એ પણ પૂછી શકો છો કે શું તમારા બાળકને પેરા�ોફેશનલ પાસેથી મદદ મળે છે. જો તમારા બાળકને આ 
 સહાય મળે છે, તો અમે તમને પેરા�ોફેશનલની લાયકાતો િવશે માિહતી આપી શકીએ છીએ. 

 એવરી �ટુડ�ટ સ�સી�સ એ�ટ (ESSA) કે જનેા પર િડસે�બર 2015માં કાયદામાં હ�તા�ર કરવામાં આ�યા હતા 
 અને એિલમે�ટરી એ�ડ સેક�ડરી એ�ુકેશન એ�ટ 1956 (ESEA) ને ફરીથી અિધકૃત કર ેછે તેમાં �ણવાનો 
 અિધકાર પણ સામેલ છે. કોઈપણ સમયે, માતા-િપતા અને પિરવારના સ�યો િવનંતી કરી શકો છો: 
 •  માિહતીનીપડવા પરપરઆકારણીિવ�ાથ� ભાગીદારી સંબંિધત નીિતઓ 

 •  જ�રઆકારણીઓ કેસમાવેશ થાય છે માિહતી 
 ઓ  િવષય પરી�ણપર, 
 ઓ  કસોટી હેતુ, 
 ઓ  જ�િરયાત �ોત (જો લાગ ુહોય), 



 ઓ  રકમ સમય તે કસોટી પૂણ� કરવા માટે િવ�ાથ�ઓ લે છે, અને 
 ઓ  સમય અને �ચાર પિરણામો ફોમ�ટ. 

 અમારો �ટાફ તમારા બાળકને શાળામાં અને તેનાથી આગળ સફળ થવા માટે જ�રી શૈ�િણક �ાન અને જિટલ 
 િવચારસરણી િવકસાવવામાં મદદ કરવા માટે �િતબ� છે. તે �િતબ�તામાં એ સુિનિ�ત કરવું શામેલ છે કે 
 અમારા બધા િશ�કો અને પેરા�ોફેશન�સ �ોિજ�યા રા�ની લાગુ આવ�યકતાઓને પૂણ� કર ેછે. 

 જો તમને તમારા બાળકની િશ�ક અથવા પેરા�ોફેશનલની સોપંણી િવશે કોઈ ��ો હોય, તો કૃપા કરીને 
 706-861-5778 પર બેટલિફ�ડ �ાથિમક શાળા શાળામાં �ીમતી રોિબ�સનો સંપક�  કરો અથવા મને 
 jrobbins@catoosa.k12.ga.us પર ઇમેઇલ કરો. 

 આપની, 

 �ીમતી જુલી રોિબ�સ 
 આચાય� 


