معلومات الحق في المعرفة لولي األمر كما هي مطلوبة بموجب قانون المساعدة في التعليم اإلعدادي والثانوي
([ )ESEAالقسم (1112هـ)(()1أ)] وقانون حق كل تلميذ فى النجاح [القسم (1112هـ)(()1أ)]
2021-30-08
عزيزي ولي األمر/الوصي القانوني:
طفلك ملتحق بمدرسة ) ،Pennsylvania Cyber Charter (PA Cyberالتي تتلقى تمويلا فدرالياا من
برنامج  Title Iلمساعدة الطلب على استيفاء معايير إنجازات الوالية .خلل العام الدراسي ،سنقوم بإمدادك
بمعلومات مهمة حول هذا القانون وحول تعليم طفلك .في مدرسة  ،PA Cyberنلتزم بتوفير مستوى تعليم عالي
الجودة لطفلك ،وبصفتنا مدرسة في برنامج  ،Title Iنلتزم بجميع اللوائح الفيدرالية المتعلقة بمؤهلت المعلمين
حسبما يحددها قانون المساعدة في التعليم اإلعدادي والثانوي (.)ESEA
في مدرسة  ،PA Cyberنفتخر بوجود أعضاء هيئة تدريس/دعم مؤهلين تأهيلا عالياا ونحن نتطلع إلى أن
يكون عام  2020-2019عا اما دراسياا مثيرا ا ومثقفاا .يُرجى معرفة أن كل فرد في مدرسة  PA Cyberيدرك
أهمية تعليم المعلمين وتدريبهم؛ لذا ،ندعم على نحو كامل طلبات المعلومات التالية على النحو الذي يقتضيه القانون:
•
•
•

ما إذا كان المعلم يستوفي مؤهلت ومتطلبات شهادات الوالية لمستوى الصف الدراسي والمادة الدراسية
التي يتولى تدريسها،
ما إذا كان المعلم قد تلقى شهادة طارئة أو شهادة مشروطة تم من خللها التخلي عن مؤهلت الوالية،
والدرجات الجامعية ودرجات التخرج التي يحملها المعلم ،بما في ذلك شهادات التخرج والدرجات اإلضافية
ومجال(ات) تخصصه ومجال(ات) معرفته المتعمقة.

ضا السؤال عما إذا كان طفلك يتلقى مساعدة من مِ هني مساعد .إذا كان طفلك يتلقى هذه
إضافةا إلى ذلك ،يمكنك أي ا
المساعدة ،يمكننا أيضاا منحك معلومات حول مؤهلت المهني المساعد.
يتضمن قانون حق كل تلميذ فى النجاح ( ،)ESSAالذي تم التوقيع عليه في ديسمبر  2015والذي يعيد
ترخيص قانون التعليم اإلعدادي والثانوي ،طلبات إضافية لحق المعرفة .بإمكان أولياء األمور وأفراد األسرة في أي
وقت طلب:
•
•

معلومات حول السياسات المتعلقة بمشاركة الطالب في التقييمات وإجراءات إلغاء االشتراك،
ومعلومات حول التقييمات المطلوبة والتي تتضمن:
 oالمادة الدراسية التي يتم إجراء االختبار فيها،
 oالغرض من االختبار،
 oمصدر الطلب (إذا انطبق)،
 oمقدار الوقت الذي يستغرقه الطلب في أداء االختبار،
 oووقت نشر النتائج وصيغتها.

يلتزم موظفو مدرسة  PA Cyberبضمان نجاح الطلب في حين نواصل التركيز على النمو األكاديمي
والمهني والشخصي .يتضمن هذا االلتزام التأكد من استيفاء جميع المعلمين والمهنيين المساعدين لدينا لمتطلبات
والية بنسلفانيا السارية .إذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق ب ُمعلم طفلك أو مساعده ،يُرجى االتصال بأحد مديري
األكاديمية لدينا باستخدام معلومات االتصال الواردة أدناه.
وتفضل بقبول فائق االحترام،
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