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 اإلخطار السنوي ألولياء األمور
 الحق في طلب معرفة مؤهالت المعلمين

 
    ________________________________  التاريخ:  _____________________________________________________________________  المدرسة:

 )العام/اليوم/الشهر( 
 

بصيغته  )Elementary and Secondary Education Act (ESEA(( االبتدائية والثانويةقانون التعليم للمرحلتين تتلقى مدرستنا تمويالت فيدرالية للبرامج التي هي جزء من 
الحالي، يجب أن يحصل المعلمون  وعلى مدار السنة الدراسية، سنستمر في تزويدك بالمعلومات الهامة فيما يتعلق بهذا القانون وبتعليم طفلك. استناًدا إلى قانون التعليم .)2015المعدلة (

 على اعتماد وترخيص من الوالية. االعتماد والترخيص من الوالية هو التدريب المطلوب ليصبح الشخص معلًما.
 

ية. لديك الحق في طلب معلومات تتعلق بالمؤهالت نحن فخورون للغاية بمعلمينا ونشعر بأنهم مستعدون للعام الدراسي القادم. نحن مستعدون لمنح طفلك مستوى تعليمًيا يتمتع بالجودة العال
مًيا للطالب أو غير ذلك من أنواع الدعم تحت اإلشراف المباشر من المعلم. إذا قمت بطلب المهنية لمعلم (معلمي) أو مساعد معلم (مساعدي معلمي) طفلك. يقدم مساعد المعلم دعًما أآادي

 هذه المعلومات، ستقوم المنطقة التعليمية أو المدرسة بتزويدك بالمعلومات التالية في أقرب وقت ممكن:
 

a. دراسي والمواد التي يدرسها؛إذا آان المعلم قد استوفى متطلبات االعتماد والترخيص من الوالية لمستويات الصف ال 

b. ع مؤقت آخر؛ إذا آان قد تم إعفاؤه من متطلبات االعتماد والترخيص من الوالية (أي عندما ال تكون مطلوبة في الوقت الحالي) في ظل حالة طوارئ أو وض 

c.  إذا آان المعلم يدّرس في التخصص الذي تم اعتماده أو ترخيصه للتدريس فيه؛ 

d. الذي  توفى متطلبات اعتماد أو ترخيص أو تسجيل معترف به أو معتمد من قبل الوالية أو متطلبات أخرى مماثلة. تنطبق هذه المتطلبات على التخصصإذا آان المعلم قد اس
صلة للطالب من ذوي اإلعاقات أو  اللغة اإلنجليزية أو خدمات التعليم الخاص أو خدمات ذات اإلنجليزية لمتعلمييعمل فيه المعلم ويمكن أن تشمل تقديم خدمات تعليم اللغة 

  آليهما؛

e. ) ومؤهالت مساعدي المعلمين إذا آان طفلك يتلقى خدمات برنامج الباب األولTitle I.أو خدمات التعليم الخاص منهم ( 
 

نجاح في المدرسة وفي حياته المستقبلية. يشمل هذا االلتزام التأآد من يلتزم طاقم العمل لدينا بمساعدة طفلك في تطوير مهارات التفكير االجتماعي واألآاديمي والنقدي التي يحتاج إليها لل
 أن جميع معلمينا ومساعدي معلمينا على درجة عالية من المهارة.

 
حها على أحد المعلمين أو في طرإذا آنت ترغب في طلب معلومات حول معلم (معلمي) أو مساعد معلم (مساعدي معلمي) طفلك، أو إذا آانت لديك أي أسئلة حول مهام طفلك ترغب 

 مساعدي المعلمين، يرجى التواصل مع الشخص التالي في مدرسة طفلك:
 

  ___________________________________ اللقب الوظيفي:   _______________________________________________________________  االسم:

  _______________________________________  الهاتف:  ________________________________________________________  البريد اإللكتروني:
 

 شكًرا الهتمامك ومشارآتك في تعليم طفلك.
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 
 

  
 اللقب الوظيفي  االسم

 

فير إمكانية الوصول إلى البرامج التعليمية بالتمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أو الجنس أو السن أو اإلعاقة في الشؤون التي تتعلق بالتوظيف أو في توال تقوم المنطقة 
تم تعيين الشخص التالي للتعامل مع االستفسارات والشكاوى  ) ومجموعات الشباب المخصصة األخرى.Boy Scoutsوالخدمات، وتوفر فرًصا متساوية للمشارآة في برامج الكشافة (

 المتعلقة بسياسات عدم التمييز ولتنسيق جهود االمتثال:
 

  ___________________________________  اللقب الوظيفي:  _______________________________________________________________  االسم:

  ____________________________________________________________________________________________________________ العنوان:

  _________________________________ البريد اإللكتروني:   ______________________________________________________________  الهاتف:
 

  ,.Office for Civil Rights, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue S.Wيمكن توجيه االستفسارات أو الشكاوى إلى
Washington D.C. 20202 السمع ضعافل( 2172-521 (877) أو 3481-421 (800)، أو باالتصال على الرقم.( 
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