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 العائلة ومشاركة المھني التعليم مكتب
8270 Willow Oaks Corporate Drive 

Fairfax, Virginia 22031 


2018-2019 الدراسية السنة 

 :مرتلمحا عيالشر الوصي/الطالب مرأ ولي زيعزي

 توقعات ھناك 
2015. امللع )
ESSA( طالب لكل احالنج قانون بموجب Title I برنامج ضمن يةرالالفد المالية نحالم تستلم مدرسة في طفلكم يداوم
 حول وماتالمعل على الطالعا بإمكانكم Title I. نامجلبر راليةالفد اإلرشادات من كجزء فيھا ينالمعلم مؤھالتو الطالب آداء حول المدرسة دىل محددة
 ملف على للدخول /http://schoolquality.virginia.gov. رونيكتلألا الموقع على الدخول خالل من وقعاتتال لھذه مطفلك مدرسة تلبية كيفية

 .الطفل بمدرسة اإلتصال يرجى الملف، ھذا من مطبوعة نسخة على صولحال في مرغبت إذا .البحث حقل في المدرسة أسم أكتب المدرسة،

 حول وماتمعل على الحصول بطلب Title I برنامج ضمن مالية نحم تستلم التي رسمدالا في الطالب أمور ألولياء محيس طالب لكل النجاح قانون أن
 .ات راتبلإلخ أطفالھم أداء رفض في وراالم أولياء حقوق وحول مطلوبة اراتإختب في الطالب مشاركة تخص التي المحلية اساتوالسي الوالية سياسات
-https://www.fcps.edu/about رابطال على الدخول خالل من يةاسرد مرحلة لكل المطلوبة اراتاإلختب تخص تيال وماتالمعل على إلطالعا يمكن

.fcps/performance-and-accountability/student-assessment/grade-level-tests تعلقةمال األمور أولياء حقوق على التعرف يمكن كما 
 https://www.fcps.edu/node/34277. بطالرا على الدخول خالل من باراتباإلخت

 Title I امجنبر من مالية منح تتلقى تيال رسداالم في الطالب أمور أولياء امأم لمجالا يفسح 
ESSA البط لكل النجاح قانون فإن ،ذلك إلى باالضافة
 :عن لمينلمعا بشأن اإلستفسار األمور ألولياء نيمك .أطفالھم بمعلمي لقتعت معينة اتمعلوم على الحصول بطلب

 

 


.علمية درجة لكل األساسية الدراسة قولحو عليھا اصلينحال العلمية الدرجات لتشمل ابعدھاوم يةامعالج الدراسة تحضيرات 

المھنية الرخص ھذه كانت إذا وفيما الدراسية راحلوالم ادلموا بشأن عليھا ينالحاصل وافقاتالم ذلك في بما المھنية دريسالت رخصة حالة 


.اسيةالدر أوالمرحلة المواضيع يسلتدر اصةخال لمينمعال اتلمتطلب مستوفية 

.ألطفالھم الخدمات يقدمون الذين ينمعلملا ديمساع ھالتؤم بشأن معلومات على الحصول طلب األمور اءيلوأل يمكن كما 


يةلبشرا اردللمو اخيصترال منح بمكت الى خطي طلب إرسال يرجى الصف، في لمعملا مساعد أو ملكطف بمعلم تعلقت وماتمعل أي المبإست تمرغب إذا 
 وأسم المدرسة وأسم الكامل الطفل أسم :مطلبك تلبية يتم حتى األتي تضمين يجب .أدناه العنوان على 
FCPS حكوميةال فيرفاكس مقاطعة رسمدا في
 .أنهشب اتعلومالم إستحصال في بونغتر ذيال المعلم مساعد أو المعلم


الحكومية فيرفاكس مقاطعة رسمدا 

يةرشبلا واردملل اخيصلترا منح مكتب

 8115 Gatehouse Road 
Falls Church, Virginia 22042 

 بطالرا على الدخول خالل من 
FCPS رسمدا في Title I امجنببر الخاصة المالية المنح حول وماتالمعل من المزيد على الحصول باإلمكان
and-accountability/title-i-fcps/performance-https://www.fcps.edu/about، الحاصلة رسداالم في المعلم مستوى عن تفاصيل بضمنھا 

 بإدارة االتصال يرجى ”Highly Qualified Staff“). ليعالا التأھيل ذو التعليمي درلكاا" ابطرال تحت تجدونھا( Title I برنامج من ليةاملا المنح على
 .طفلك لمدرسة Title I امجنبر من المالية المنح دعم كيفية بخصوص أسئلة لديكم نتكا إذا المدرسة

 المخلصة،

Tara Lobin, Ed.D. 
 Title I امجنبر منسقة

LS-Title I-Parents Right to know 2018-19 

https://www.fcps
https://www.fcps.edu/about
http://schoolquality.virginia

