سبتمبر/أيلول 2021

1340 Braddock Place
Alexandria, Virginia 22314

أولياء االمور واألوصياء الشرعيون لطالب مدرسة  John Adamsاالعزاء،
أصبح تشريع النجاح لكل طالب ( )ESSAلعام  2015قانونا ً عندما تم التوقيع عليه بتاريخ  10ديسمبر/كانون
األول  .2015تنص المادة ) 1112(e)(1)(Aمن القانون على أنه كعائلة يلتحق أحد افرادها في أحدى
مدارس برنامج  ،Title Iفإن لديكم الحق في طلب الحصول على معلومات تتعلق بمؤهالت الكادر التدريسي
الذي يعمل مع مع طفلكم.
سوف تقوم الهيئة التعليمية ،في حال قمتم بطلب الحصول على هذه المعلومات ،بتقديم األجوبة حول األسئلة
التالية في اسرع وقت ممكن:
•

فيما إذا كان المعلم قد أستوفى المؤهالت والمعايير التي تتبعها الوالية للحصول على رخصة
ممارسة التعليم وحسب مستويات المرحلة الدراسية والمادة الدراسية التي سيقوم المعلم بتدريسها.

•

فيما إذا كان المعلم يُدرس نتيجة حالة طارئة أو غيرها من الحاالت المؤقتة بسبب ظروف خاصة.

•

فيما إذا كان المعلم يُدرس في مجال غير المجال المرخص بتدريسه أو الشهادة التي حصل عليها.

•

فيما إذا تم تقديم الخدمات الى طفلك من قبل موظفون مرخصون من غير اإلداريين ،وفي هذه
الحالة ،ما هي مؤهالتهم.
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هناك صفحة على موقع وزارة التربية والتعليم في والية فيرجينيا تضم معلومات يمكن أن تجيب على جميع
هذه األسئلة .ومع ذلك ،قد اليتم تحديث المعلومات على الفور فيما يخص بعض المعلمين الجدد .عنوان الموقع
األلكتروني للحصول على هذه الخدمة هو/https://p1pe.doe.virginia.gov/tinfo :
إذا رغبتم في الحصول على أي من هذه المعلومات ،عندها يرجى اإلتصال بي على الرقم (703) 824-6970
أو عبر البريد األلكتروني على  .alicia.kingcade@acps.k12.va.usيرجى عدم التردد في اإلتصال بي
في حال وجود أية أسئلة أخرى تتعلق بتعليم طفلك.
مع أطيب التحيات،

Dr. Alicia Kingcade
مديرة المدرسة
John Adams Elementary School
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