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Annual Parent Notice, Right to
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Centennial School District 28J
वािषर्क अिभभावक सूचना
िशक्षकको योग्यता अनुरोध गन अिधकार

िव यालय:____________________________________________________________________
िमित: _________________________________
09/28/2020
Patrick Lynch Elementary
(मिहना/िदन/वषर्)
संशोधन (2015) अनस
ु ार, हाम्रो िव यालयले इिलमेनटरी र सेके डरी िशक्षा ऐन (Elementary and Secondary Education Act (ESEA)) को भाग भएका
कायर्क्रमह को लािग संघीय कोषह प्रा त गदर् छ)। िव यालय वषर्भरी, हामी तपाईंलाई यस कानन
ू र तपाईंको ब चाको िशक्षा बारे मह वपण
ू र् जानकारी प्रदान गनर् जारी
राख्नेछ । हालको िशक्षा कानूनमा आधािरत भई िशक्षकह ले रा य प्रमाणीकरण र लाइसे सर प्रा त गनप
ुर् छर् । रा य प्रमाणीकरण र इजाजतपत्र प्रदानकतार्को िशक्षक ब न
आव यक पन प्रिशक्षण हो।
हामी हाम्रा िशक्षकह प्रित धेरै गवर् गछ र उहाँह आउँ दै गरे को िव यालय वषर्को लािग तयार हुनुहु छ भ ने कुरा अनुभव गछ । हामी तपाईंको ब चालाई उ च-गुण तरको
िशक्षा िदनको लािग तयार भएका छ । तपाईंसँग आ नो ब चाको िशक्षक(ह ) वा परा-पेशावर(ह ) बारे पेशावर योग्यताह को बारे मा जानकारी अनरु ोध गन अिधकार छ।
परा-पेशावरले िशक्षकको प्र यक्ष िनगरानीमा रहे र िव याथीर्ह को लािग शैिक्षक वा अ य सहायता उपल ध गराउँ छन ्। तपाईंले सो जानकारी अनुरोध गनह
ुर् ु छ भने,
िडि ट्रक्ट वा िव यालयले तपाईंलाई िन न कुरा सकेस म चाँडो प्रदान गनछ:

a.
b.
c.
d.

e.

िशक्षकले िनदशन प्रदान गन िशक्षकको ग्रेड तर र िवषयह का लािग रा य प्रमाणीकरण र इजाजत पत्र प्रा त गन आव यकताह पूरा गनभ
ुर् एमा;

आकि मक वा अ य अ थायी अव थाह अ तगर्त िशक्षकह का लािग रा य प्रमाणीकरण र इजाजतपत्र िलने आव यकताह अ वीकार (यस समयमा
आव यक भइरहे को छै न) गरे का छन ् भने;
िशक्षकले आफू प्रमाणीकरण भएको र इजाजतपत्र प्रा त गरे को िवषयको क्षेत्रमा पढाई रहनुभएको छ भने;

िशक्षकले रा य- वीकृत वा रा य-मा यता प्रा त प्रमाणीकरण, इजाजतपत्र प्रा त गन, रिज ट्रे शन वा अ य तल
ु नीय आव यकताह परू ा गनभ
ुर् एको छ भने। यी
आव यकताह िशक्षकह ले काम गिररहनभ
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िव याथीर्ह सँग स बि धत सेवाह वा दब
ु ै उपल ध गराउने समावेश हुनसक्छन ्; र
तपाईंको ब चाले पारा-पेशेवरह बाट शीषर्क I (Title I) वा िवशेष िशक्षा सेवाह प्रा त गद हुनुहु छ भने, उहाँका योग्यताह ।

तपाईंको ब चालाई िव यालय र अ य ठाउँ मा सफल हुनको लािग उहाँलाई आव यक पन सामािजक, शैिक्षक र आलोचना मक िवचार िवकास गनर् म त गनर्को लािग हाम्रा
कमर्चारीह समिपर्त छन ्। उक्त प्रितबद्धताले हाम्रा सबै िशक्षक तथा पारा पेशेवरह उ च पमा दक्ष छन ् भनी सुिनि चत गन कुरालाई पिन समावेश गछर् ।
तपाईंले आ नो ब चाको िशक्षक(ह ) वा पारा-पेशेवरको बारे मा जानकारीको अनुरोध गनर् चाहनह
ु ु छ वा आ नो ब चाको िनयुिक्तबारे िशक्षक वा पारा-पेशेवरसँग कुनै
गन
ु ासोह छन ् भने, कृपया तपाईंको ब चाको िव यालयमा िन न यिक्तलाई स पकर् गनह
ुर् ोस ्:
नाम: Jeffrey Cerveny

शीषर्क: Principal

इमेल: Jeffrey_Cerveny@csd28j.org

फोन: 503-762-3203

तपाईंको ब चाको िशक्षामा िच राख्नभ
ु एको र संलग्न हुनुभएकोमा ध यवाद।

भवदीय,

Principal

Jeffrey Cerveny
नाम

शीषर्क

रोजगारीलाई प्रभाव पान मािमलाह मा वा कायर्क्रम र सेवाह मा पहुँच उपल ध गनर्मा जाित, रङ, राि ट्रय उ पि त, िलङ्ग, उमेर वा अपाङ्गताको आधारमा कूल
िडि ट्रक्टले भेद-भाव गदन। यसले केटा काउटह (Boy Scouts) र अ य िडजाइन गिरएका वय क समूहह लाई बराबर पहुँच उपल ध गराउँ छ। िन न यिक्तलाई
सोधपुछ र गुनासोह स हा न र गैर-भेदभाव नीितह स बि धत र सहमितका प्रयासह संयोजन गनर्को लािग िनदिशत गिरएको छ:
नाम: Denise Wright

शीषर्क: Student Services Director

ठे गानाः 18135 SE Brooklyn, Portland, OR 97236
टे िलफोन: 503-760-7990

इमेल: Denise_Wright@csd28j.org

सोध-पछ
ु ह वा गन
ु ासोह लाई Office for Civil Rights, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue S.W., Washington, D.C. 20202, मा
िनदिशत गनर् सिक छ वा (800) 421-3481 वा (877) 521-2172 (TTY) मा कल गरे र िनदश गनर् सिक छ।
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