
 
 

 حقوق الوالدین في معرفة المعلومات 
2021-2020السنة الدراسیة   

 

ولي األمر:   /ولي األمر عزیزي   
لَك   تتیح. ھذه الرسالة دولة لمساعدة التالمیذ على استیفاء معاییر اإلنجاز لدى ال حسب القسم االولتتلقى مدرسة ألتا لوما االبتدائیة تمویالت فیدرالیة 

 حقَك في طلب المعلومات بشأن مؤھالت طاقم عمل الصف الذي یعمل مع طفلك، وبشأن تقییمات الطالب التي تُمنح أثناء السنة المدرسیة.  معرفة 
. ھذه القواعد التعلیم االبتدائي والثانوي  ھو محدد في قانونفیدرالیة بخصوص مؤھالت المعلم كما القواعد المدارس القسم االول  تستوفي یجب أن 

   معلم طفلَك. في أي وقت یمكنَك أن تسأَل:   مزید بشأن تدریبات و شھاداتتعلم التسمُح لَك بأن 
 
 

 الذي یقوم ھو/ ھي بتعلیمھ.  یستوفي الشھادات و المؤھالت و متطلبات الدولة لمستوى الصف إذا كان المعلم  •
 والتي فیھا تم التخلي عن مؤھالت الوالیة.    مشروطةئة أو إذا تلقى المعلم  شھادةً طار •
حصل علیھا المعلم، والتخصص/ التخصصات أو المجاالت التي قام بالتركیز   ما ھي  درجات البكالوریوس او الدراسات العلیا التي •

 . علیھا
 محترف، وإذا كان ھذا ھو األمر، مؤھالتھ/ مؤھالتھا.   مساعدما إذا كان طفلَك یتلقى المساعدة من  •

 
، یحتوي على حق إضافي  قانون التعلیم االبتدائي و الثانوي  ویعید تفعیل 2015سجیلھ بالقانون في دیسمبر والذي تم ت قانون كل الطالب ناجحون   

بأن یطلب الخیارات، مثل  ینللوالد  

 معلومات عن السیاسات بشأن مشاركة الطالب في عملیات التقییم وإجراءات االختیار.    •

 معلومات بشأن التقییمات المطلوبة بما فیھا:   •
o  الموضوع الذي یتم اختباره 
o الغرض من االختبار 
o  (إذا ُوجد) مصدر المتطلبات 
o  الوقت الذي یستغرقھ الطالب إلكمال االختبار 
o  وقت وصیغة توزیع النتائج 

ي وكل من المعلومات السابق ذكرھا یمكن أن تطالب بمعرفتھا من مدیر مدرستَك،  أ  
 

ملتزمون بالكامل بمساعدة طفلَك على تنمیة المعرفة والمھارات المطلوبة للنجاح في المدرسة      Peoria Unified School District  طاقم عمل 
ر دعمَك وتعاونَك معنا بینما نعمل لتقدیم أفضل تعلیم لطفلك.  وما یتبعھا.   نحن نقّدِ
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