
  
  
  
अिभभावकलाई   जा�े   अिधकारको   प�   

  
ि�य   अिभभावक(ह�)/कानूनी   अिभभावक(ह�):     

  
तपाईंको   ब�ा   �ाटलिफ�   �ाइमरी   �ूलमा   पढ्छ,   जसले   िव�ाथ�ह�लाई   रा�   उपल��   मापद�ह�   पूरा   गन�   
म�त   गन�   संघीय   शीष�क   I   कोष   �ा�   गद�छ।   िव�ालय   वष�भ�र,   हामी   तपाईंलाई   यो   कानून   र   तपाईंको   ब�ाको   
िश�ाको   बारेमा   मह�पूण�   जानकारी   �दान   गन�छौ।ं   यो   प�ले   तपाइँलाई   तपाइँको   ब�ा   संग   काम   गन�   क�ाकोठा   
कम�चारीह�को   यो�ता   बारे   जानकारी   अनुरोध   गन�   तपाइँको   अिधकारको   बारेमा   थाहा   िद�छ।     

  
�ाटलिफ�   �ाइमरी   �ूलमा,   हामी   हा�ा   िश�कह��ित   धेरै   गव�   गछ�   र   उनीह�   आगामी   िव�ालय   वष�को   लािग   
तयार   छन्   र   तपाईंको   ब�ालाई   उ�   गुण�रको   िश�ा   िदन   तयार   छन्   भ�े   महसुस   गछ�।   शीष�क   I   िव�ालयको   
�पमा,   हामीले   ESSA   मा   प�रभािषत   ग�रए   अनुसार   िश�क   यो�तासँग   स���त   संघीय   िनयमह�   पूरा   गनु�पछ� ।   
यी   िनयमह�ले   तपाईंलाई   तपाईंको   ब�ाको   िश�कह�को   �िश�ण   र   �माणह�   बारे   थप   जा�   अनुमित   िद�छ।   
हामी   तपाईंलाई   यो   जानकारी   �दान   गन�   पाउँदा   खुसी   छौ।ं   जुनसुकै   बेला,   तपाईंले   सो�   स�ु��छ:   

  
• िश�कले   रा�   यो�ता   र   आफूले   पढाउने   िवषयको   लािग   रा�   यो�ता   र   �माणीकरण   आव�कताह�   
पूरा   गरेको   छ,     
• वा   छैनिश�कले   आपतकालीन   वा   सशत�   �माणप�   �ा�   गरेको   छ   जस   माफ� त   रा�   यो�ताह�   माफ   
ग�रएको   छ,   र     
• के   �ातक   वा   �ातक   िड�ी,   �ातक   �माणप�ह�   र   अित�र�   िड�ीह�,   र   �मुख(ह�)   वा   एका�ताको   
�े�(ह�)   सिहत   िश�कले   िलएको   छ।     

  
तपाइँ   तपाइँको   ब�ाले   पैरा   �ोफेसनलबाट   म�त   �ा�   गद�छ   िक   भनेर   सो�   स�ु��छ।   यिद   तपाइँको   ब�ाले   यो   
सहायता   �ा�   गद�छ   भने,   हामी   तपाइँलाई   पैरापेसेसनलको   यो�ताह�को   बारेमा   जानकारी   �दान   गन�   स�छौ।ं     

  
िडसे�र   2015   मा   कानूनमा   ह�ा�र   ग�रएको   र   �ार��क   र   मा�िमक   िश�ा   ऐन   1956   (ESEA)   लाई   
पुन:अिधकृत   गन�   ��ेक   िव�ाथ�   सफलता   ऐन   (ESSA)   मा   थप   जा�   अनुरोधह�   समावेश   छन्।   कुनै   पिन   समयमा,   
आमाबाबु   र   प�रवारका   सद�ह�ले   अनुरोध   गन�   स�छन्:   
• मू�ा�नमा   िव�ाथ�को   सहभािगता   स��ी   नीितह�को     

  
• जानकारीआव�क   मू�ा�नह�को   जानकारी   जसमा     
o िवषयव�ु   परी�ण   ग�रएको,     
o परी�ाको   उ�े�,     
o आव�कताको   �ोत   (यिद   लागू   भएमा),   



o रकम   समय   को   यो   परी�ण   पूरा   गन�   िव�ाथ�   िल�छ,   र   
ओ समय   र   disseminating   प�रणाम   ��प।   

  
  
  
हा�ो   �ाफ   तपाईको   ब�ालाई   िव�ालय   र   �सभ�ा   बािहर   सफल   �न   आव�क   शैि�क   �ान   र   आलोचना�क   
सोच   िवकास   गन�   म�त   गन�   �ितब�   छ।   �ो   �ितब�तामा   हा�ा   सबै   िश�क   र   �ािविधकह�ले   लागू   �ने   जिज�या   
रा�   आव�कताह�   पूरा   गछ� न्   भनी   सुिनि�त   गनु�   समावेश   छ।     

  
यिद   तपाइँसँग   तपाइँको   ब�ाको   िश�क   वा   �ारा   �ोफेसनलको   असाइनमे�को   बारेमा   कुनै   ��ह�   छन्   भने,   
कृपया   706-861-5778   मा   �ाटलिफ�   �ाइमरी   �ूल   �ूलमा   �ीमती   रोिब�लाई   स�क�    गनु�होस्   वा   मलाई   
jrobbins@catoosa.k12.ga.us   इमेल   गनु�होस्।     

  
भवदीय,     

  
�ीमती   जुली   रोिब�   
ि���पल   

  
  


