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 عزیز والد یا والده/ سرپرست:
 

حاصل کر رہا  1کے تحت وفاقی امداد ڻائڻل  2015 ئےبرا  ESSA( Every Student Succeeds Act(آپ کا بچہ ایسے اسکول میں زیرتعلیم ہے جو
کے تحت وفاقی حکومت کے رہنما اصولوں کے حصے کے طور پر، آپ کے بچے کے اسکول کی، طالب علم کی کارکردگی اور ڻیچر  1ہے۔ ڻائڻل 

کی قابلیت کے حوالے سے مخصوص توقعات ہیں۔ آپ کے بچے کا اسکول ان توقعات کو کس انداز میں پورا کر رہا ہے، کے بارے میں معلومات کا 
 searchاپنے اسکول کے پروفائل تک رسائی کے لیۓ، ۔  /http://schoolquality.virginia.gov. جا سکتا ہے مالحظہ کیائزه اس ویب پر جا

 براه مہربانی اپنے بچے کے اسکول میں کال کریں۔والے خانے میں اسکول کا نام ڻائپ کریں۔ اگر آپ اس پرفائل کی ایک کاغذی نقل چاہتے ہیں تو 

 
 

ESSA   ڻائلI  ، گرانٹ فنڈز حاصل کرنے والے اسکولوں کے والدین کو مطلوبہ امتحان میں طلب علم کی شرکت سے متعلق ریاستی اور مقامی
پالیسیوں کے بارے میں معلومات اور اپنے بچوں کی ڻیسڻنگ سے انکار کے سلسلے میں والدین کے حقوق کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی 

and-fcps/performance-https://www.fcps.edu/about-ول پر ضروری ڻیسڻوں کے بارے میں معلومات اجازت دیتا ہے۔  ہر گریڈ لی
tests-level-assessment/grade-accountability/student ڻیسڻنگ سے متعلق والدین کے حقوق کے بارے میں ر مالحظہ کی جا سکتی ہیں۔ پ

 پر مالحظہ کی جا سکتی ہیں۔  https://www.fcps.edu/node/34277معلومات 
 

گرانٹ فنڈز لینے والے اسکول میں پڑھنے والے طلباء کے والدین کو اجازت دیتا ہے کہ وه اپنے بچوں کے اساتذه سے  I، ڻائڻل  ESSAمزید برآں، 
 متعلق مخصوص معلومات حاصل کر سکیں۔ والدین اساتذه کے بارے میں درج ذیل معلومات حاصل کر سکتے ہیں:

 میں مرکزی مضامین کے شعبے؛ کالج اور گریجویٹ اسکول کی تیاری، بشمول ڈگریوں اور ہر ڈگری •
الئسنس کی حیثیت، بشمول مضامین اور گریڈ سطح کی تصدیق اور یہ کہ آیا یہ الئسنس ان کے بچے کے مضمون یا گریڈ لیول کے اساتذه  •

 کی اہلیت کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔۔
 کے بچوں کو خدمات فراہم کرتے ہیں۔ والدین کسی بھی ایسے تدریسی معاون کے بارے میں بھی معلومات مانگ سکتے ہیں جو ان 

 
کے   FCPSاگر آپ اپنے بچے کے استاد یا تدریسی معاون کے بارے میں اس طرح کی کوئی بھی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو براِه مہربانی 

Human Resources Licensure Office  درج ذیل معلومات شامل اپنی درخواست کو پورا کرانے کے لیۓ، آپکو کو درج ذیل پتے پر لکھیئے۔
اصل ح اپنے بچے کا پورا نام، اپنے بچے کے اسکول کا نام اوربچے کے استاد یا تدریسی معاون کا نام جس کے بارے میں آپ معلوماتکرنی چاہیں: 

 چاہتے ہیں۔ کرنا

Fairfax County Public Schools      
Human Resources Licensure Office 
8115 Gatehouse Road 
Falls Church, Virginia  22042 

 
FCPS    میں ڻائڻلI    گرانٹ کے بارے میں مزید معلومات اس ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں -https://www.fcps.edu/about

i-accountability/title-and-fcps/performance ،ڻائڻل  اور اس کے ساتھ ساتھI  گرانٹ حاصل کرنے والے اسکولوں کے اساتذه کے معیار کے
گرانٹ آپ  Iچاہتے ہیں کہ ڻائڻل ۔ اگر آپ جاننا پر جا کر دیکھی جا سکتی ہیں لنک) ”High Quality Staff in Title I Schools“بارے میں معلومات ( 

 تو براه مہربانی اسکول انتظامیہ سے رابطہ کریں۔  ہےسکول کو کس طرح مدد فراہم کرتی کے بچے کے ا
 

 مخلص،

 
 

 Tara Lobin, Ed.D
 Iکوآرڈینیڻر، ڻائڻل 
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