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  6161سبتمبر  61 

  الوالد العزيز )ق( / الوصي القانوني )ق(: 
  
مدرسة ثانوية التي تتلقى األموال االتحادية الباب األول إلى مساعدة الطالب في   .Highspire Jr./Sr-طفلك يحضر ستيلتون 

هذه   طوال العام الدراسي، سنكون تزويدك بمعلومات مهمة حول هذا القانون وتعليم طفلك.  تحقيق معايير اإلنجاز الدولة.

  معرفة عن حقك في طلب معلومات عن مؤهالت الموظفين الفصول الدراسية والعمل مع طفلك.الرسالة يتيح لك 

  

في ستيلتون أعلى مستوياتها ص غضب مدرسة مقاطعة، ونحن فخورون جدا من مدرسينا ويشعرون أنهم على استعداد للعام  

كمدرسة الباب األول، يجب علينا تلبية اللوائح   الدراسي القادم ونحن على استعداد إلعطاء طفلك على تعليم عالي الجودة.

لك لمعرفة المزيد عن تدريب المعلمين هذه األنظمة تسمح   .ESEAاالتحادية المتعلقة مؤهالت المعلمين على النحو المحدد في 

  في أي وقت، قد تسأل:  ونحن سعداء لتقديم هذه المعلومات لك.  طفلك "وثائق التفويض.

  

  ،سواء التقى المعلم مؤهالت الدولة ومتطلبات االعتماد لمستوى الصف والموضوع هو / هي التدريس  

  ما إذا كان المعلم تلقى حاالت الطوارئ أو شهادة الشرطي الذي تم من خالله التنازل عن مؤهالت الدولة، و  

   ما المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا درجة يحمل المعلم، بما في ذلك شهادات الدراسات العليا ودرجة

  إضافية، والتخصص )ق( أو منطقة )ق( من التركيز.

  

إذا تلقى طفلك هذه المساعدة، ونحن يمكن أن توفر لك   ان طفلك يتلقى المساعدة من مساعد مهني.قد تسأل أيضا ما إذا ك 

  معلومات عن مؤهالت المتدرب ل.

  

ويعيد مصادقة يتضمن  6162الول عام ( الذي تم توقيعه ليصبح قانونا في ديسمبر كانون اESSAنجح كل طالب قانون ) 

في أي وقت، ويمكن للوالدين   ( الصحيح باإلضافة إلى معرفة الطلبات.ESEA) 6521قانون التعليم االبتدائي والثانوي لعام 

  وأفراد األسرة تطلب:

  معلومات عن السياسات المتعلقة مشاركة الطالب في عمليات التقييم وإجراءات االنسحاب منها، و  

  معلومات عن التقييمات الالزمة والتي تشمل  

o  ،موضوع اختبار  

o  ،الغرض من االختبار  

o  ،)مصدر الشرط )إن وجدت  

o  مقدار الوقت الذي يستغرقه الطالب إلكمال االختبار، و  

o  .الوقت وشكل نشر النتائج  

  ة والتفكير النقدي هو / هي بحاجة للنجاح في المدرسة وخارجها.وتلتزم موظفينا لمساعدة طفلك على تطوير المعرفة األكاديمي 

  بية متطلبات والية بنسلفانيا المعمول بها.ويشمل هذا االلتزام والتأكد من أن كل من المعلمين وشبه المهنيين تل

  

 Highspire-، يرجى االتصال بالسيدة شيري ودال في ستيلتونإذا كان لديك أي أسئلة حول تعيين طفلك إلى المعلم أو المتدرب 

Jr./Sr.  ( 767مدرسة ثانوية في)أو البريد االلكتروني لي في  9015-717swoodall@shsd.k12.pa.us  

  

 بإخالص، 
Sheri L. Woodall 

http://www.shsd.k12.pa.us/

