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 ولی/ سرپرست گرامی:
 

استفاده  I از کمک ھزینھ فدرال بنام تایتل ،2015 سالدر )ESSA( موزآ فرزند شما درمدرسھ ای درس میخواند کھ براساس قانون موفقیت ھر دانش
، مدرسھ فرزند شما دارای انتظارات خاصی در عملکرد دانش آموزان و صالحیت معلمین دارد. شما Iبعنوان بخشی از دستورالعملھای تایتل میکند. 

 با رجوع بھ این لینک مالحظھ کنیدبوسیلھ مدرسھ را میتوانید اطالعات مربوط بھ چگونگی مطالبقت این انتظارات 
http://schoolquality.virginia.gov/    برای دستیابی بھ مشخصات مدرسھ، نام مدرسھ را در قسمت جستجو تایپ کنید. اگرتمایل دارید یک کپی

 .ازاین مشخصات را داشتھ باشید، لطفاً با مدرسھ فرزندتان تماس بگیرید

 
 

ESSA  بھ والدین مدارسی کھ کمک ھزینھ مالی تایتلI  را دریافت میکنند اجازه میدھد اطالعات مربوط بھ قوانین محلی و استانی را در رابطھ با
 ردرخواست کنند.  اطالعات مربوط بھ الزامات تستھا دتست برای فرزندانشان  ردحضور دانش آموز در تستھای ضروری و حقوق والدین برای 

accountability/student-and-fcps/performance-https://www.fcps.edu/about- ھر مقطع در این لینک قابل دسترس میباشد
.tests-level-assessment/grade اطالعات مربوط بھ حقوق والدین در رابطھ با تستھا در این لینک قبل دسترس میباشد 
.https://www.fcps.edu/node/34277 

 
استفاده میکند این اجازه را میدھد کھ بعضی اطالعات را در مورد معلمین  I بوالدینی کھ مدرسھ فرزندشان ازکمک مالی تایتل ESSA، بعالوه 

 سؤال کنند:ھا فرزندان خود سؤال کنند. والدین میتوانند درمورد معلم در این زمینھ 
 آماده گی برای کالج و دانشگاه، ازجملھ مدارک تحصیلی و رشتھ ھای تحصیلی مدارک اخذ شده؛ •
 بھ، ازجملھ موضوع آموزشی و سطح رتبھ تایید شده، و اینکھ آیا مجوزھا با شرایط الزم تدریس از وضعیت گواھینامھ آموزشی صادرشده •

 لحاظ موضوع درسی و سطح کالس مطابقت دارد.
 ھمچنین والدین میتوانند درمورد صالحیت دستیارھای آموزشی کھ برای فرزندانشان خدمات ارائھ میدھند  درخواست اطالعات نمایند.

 
ع دفتر صدور پروانھ مناب ھبکتبا د را درخواست خوچنین اطالعاتی را درباره معلم فرزند خود یا دستیار آموزشی دریافت کنید، لطفاً اگر مایلید  

نام کامل فرزندتان، نام مدرسھ فرزندتان، و نام معلم یا دستیار  جھت انجام درخواست تان، شما میبایست: ارسال کنید.بھ آدرس زیر  FCPSانسانی 
 .درج کنیدسؤال دارید یا میخواھید کسب اطالع کنید را معلم کھ درباره او 

 Fairfax County Public Schools 
 Human Resources Licensure Office 

 8115 Gatehouse Road 
 Falls Church, Virginia  22042 

 
and-fcps/performance-https://www.fcps.edu/about-  بھ این وب سایت   FCPSدر  Iبرای کسب اطالعات بیشتر در باره کمک مالی تایتل 

i-accountability/title ,رجوع کنید، از جملھ جزئیات در باره کیفیت و صالحیت معلم در مدارسی کھ از کمک مالی تایتل I کنند (کھ در استفاده می
بھ مدرسھ فرزند خود سوالی  Iاگردرباره چگونگی کمک مالی تایتل ). قابل دسترس میباشد ”High Quality Staff in Title I Schools“ لینک

 دارید، لطفاً با مسؤلین اداری مدرسھ تماس بگیرید.
 

 ،ارادتمند 
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