سپتامبر 2021

1340 Braddock Place
Alexandria, Virginia 22314

با سالم به قیم و والدین ،John Adams
"قانون موفقیت همه دانش آموزان" ( )ESSAدر تاریخ  10دسامبر  2015تصویب شده است .در بخش
) 1112(e)(1)(Aاین قانون اعالم شده است که شما به عنوان خانواده دانش آموزی که در مدرسه Title I
حضور دارد ،حق دارید درخواست کنید اطالعاتی درباره صالحیت کادر آموزشی کالس فرزندتان در
اختیارتان قرار داده شود.

تلفن703-619-8000 :
Virginia Relay)( 711TTY:
www.acps.k12.va.us

@ACPSk12
facebook.com/ACPSk12

اگر چنین اطالعاتی را درخواست کنید ،ناحیه مدرسه به سؤال های زیر هرچه سریعتر پاسخ می دهد:
•

آیا معلم از کیفیت در سطح ناحیه و همچنین معیارهای قابل قبول برای تدریس در سطوح و برای
دروس مختلفی که در آنها فعالیت دارد برخوردار است.

•

آیا معلم به خاطر وجود شرایط خاص می تواند در موقعیت های اضطراری یا سایر وضعیت های
ایجاد شده (که در قانون مشخص نشده است) تدریس کند.

•

آیا معلم در درس مرتبط با مدرک یا گواهینامه ای که دارد تدریس می کند.

•

آیا کمک معلم ها به فرزندتان سرویس دهی می کنند ،و اگر اینطور است چه قابلیت های مورد
تأییدی دارند.

سرپرست
دکتر .Gregory C. Hutchings, Jr

هیأت مدیره
مدیر
Meagan L. Alderton

معاون

سازمان آموزش و پرورش ویرجینیا پورتالی دارد که شاید بتوانید پاسخ به همه این سؤال ها را در آن پیدا
کنید .اما ممکن است برای بعضی از معلم های تازه کار ،این اطالعات فوراً به روز رسانی نشوند .آدرس
وب این سرویس/https://p1pe.doe.virginia.gov/tinfo :
اگر می خواهید هرکدام از این اطالعات را درخواست کنید ،ازطریق شماره  )703( 824-6970یا
ازطریق ایمیل  alicia.kingcade@acps.k12.va.usبا من تماس بگیرید .اگر سؤال دیگری درباره
تحصیل فرزندتان دارید ،حتما ً با من تماس بگیرید.
با احترام،
دکتر Alicia Kingcade
مدیر مدرسه
John Adams Elementary School
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