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ائ األهل والعائالت،
أعز ي
مدارس مقاطعة فاييت العامة ز
نوع لطفلكم.
بتوفت برنامج
ملتمة
ر
تعليم ي
ي
ز
التعليم لمدارسنا ومنطقتنا.
االلتام
صاحب معرفة حول
ه فقط واحدة من الطرق من أجل إبقائكم
ي
ي
هذه الرسالة ي
تتلق منطقتنا تمويل فيدرا يل من أجل العنوان األول ،برامج الجزء أ كجزء من قانون كل طالب ينجح .) (ESSAتحت  ،ESSAتملكون
(معلم) طفلكم .ز يف حال طلبكم لهذه المعلومة ،سوف توفر المنطقة لكم ما
الحق بطلب معلومات متعلقة بالمؤهالت المهنية لمعلم
ي
يل:
ي
الب يقوم المعلم
 .1ما إذا كان هذا المعلم قد قام بمالقاة متطلبات الوالية للتخيص والتأهيل لمرحلة الصف ومواضيع المواد ي
التعليم فيها;
بتوفت التوجيه
ر
ي
معايت التخيص
 .2ما إذا كان المعلم يقوم بالتعليم تحت حالة طوارئ أو أي حالة رشطية أخرى حيث يتم منح استثناء من
ر
والتأهيل للوالية;
 .3الت ر ز
األساس لشهادة الباشلور للمعلم وأية رخص أو شهادات عل مستوى ما بعد التخرج يقوم المعلم بحملها ،وحقل
كت
ي
الدراسة للشهادة أو التخيص; و
ز ز
وف حالة ذلك ،مؤهالتهم.
 .4إذا ما كان الطالب يتلق خدمات من قبل نظائر
ر
تعليميي ،ي
ز
ز
ر
وئ
يف حال رغبتكم بطلب هذه المعلومات ،الرجاء التواصل مع جينيفر ديار ،مديرة ،الموارد البشية عت التيد اإللكت ي
الب يقوم طفلكم بالدوام فيها ،أسماء معلم
عل . jennifer.dyar@fayette.kyschools.usالرجاء ذكر اسم طفلكم ،اسم المدرسة
ي ً
ز
ز
وئ يمكن للمعلومات أن يتم إرسالها إليه .شكرا عل اهتمامكم وانخراطكم يف تربية
(معلم) طفلكم وعنوان بريدي أو عنوان بريد إلكت ي
ي
طفلكم التعليمية.
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