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 ع��االم يز

ينجح طالب كل" قانون عتوقي تم ، 2015 د�سم�ب /األول " (ESSA) ن  المهن�ة المؤهالت الدول (ا ) (1) (ه) 1112 المادة .قانونا  ل�كون للمعلمني  
ي 
طفلك تعل�مات  الدراس�ة الفصول �ن . W. E. Cundiff Elementary   المعلومات  هذە لك توفر ان المدرسة  شعبه من  يتطلب  االتحادي القانون  

ي 
ي  الحق لد�ك ، التحد�د وجه ع�ي   .ذلك تطلب كنت إذا  سبالمنا  الوقت �ن

ن  المهن�ة المؤهالت ��ي  ما  طلب �ن ي  للمعلمني
الدراس�ة الفصول �ن  

ي  المعلومات  هذە  لك توفر  ان المدرسة  شعبه من  يتطلب تحادياال  القانون  .طفلك تعل�مات
وجه  ع�ي   .ذلك تطلب كنت  إذا  المناسب الوقت �ن  

ي  الحق لد�ك ، التحد�د
��ي  ما  بطل  �ن  

ي  قد المعلم كان إذا  ما  �
خ�ص التاه�ل معاي�ي  استو�ن ي  والمواضيع الصف لمست��ات الحكوم�ة وال�ت التعل�م المعلم فيها  �قدم  اليت . 

ي  �درس المدرس نكا  إذا  ما  �
خاصه ظروف �سبب اآلخر المؤقت الوضع أو الطوارئ حاالت  �ن . 

ي  �درس المعلم كان إذا  ما  �
ي  االنضباط مجال �ن

ي  الدرجة أو  الشهادة �ن تلقاها  اليت   

مؤهالتهم ، كذلك األمر كان و�ذا  ، لطفل�م خدمات �قدمون بالشلل المصابون المهنيون كان إذا  ما  � . 
ن  بمعلومات المتعلقة الحقوق إ� االضافه � 2015 من طالب ل�ل النجاح قانون من (2) (ه) 1112 القسم فان ، المعلمني  (ESSA)  يتطلب

ي  الطالب أمور أول�اء  تخطر ان المدرس�ة األقسام من
ي  الحق لهم بان األول الباب  مدارس �ن

يتعلق  ف�ما  الشعب  أو الدولة س�اسات معرفه �ن  
ي  الطالب بمشاركه

ي  بما  ، ع�� من تكل�ف بها  صدر تتقي�ما  اي �ن
ي  أبوي حق أو اجراء أو  س�اسة اي ذلك �ن

من للخروج  الطالب اخت�ار �ن  
ي  ترغب كنت إذا  ول�ن ، اال�سحاب برنامج لديها  ل�س فرجين�ا  .التقي�مات هذە

ير�ب  ،  سول اختبار رفض حول معلومات ع�ي  الحصول �ن  
 Ben Williams, RCPS Director of Assessment, either by phone at 562-3900 x10257, or via e-mail atاالتصال
bewilliams@rcps.us. 

ي  المدر سة �مكن  ز�ارة الجد�دة  وال�ة فرجين�ا  قسم  التعل�م الجودة مدرسه الملف الشخ�ي 
ي  معرفه  الم��د عن  إنجاز الطالب �ن

ن  �ن  االباء المهتمني
نت  ./at http://schoolquality.virginia.gov الموقع .و�مكن  االطالع عليها  ع�ي  اإلن�ت

ي  ترغب كنت إذا 
ي  �ن

ي  بما  ،  المعلومات هذە  من اي تل�ت
المدرسة جودە تع��ف  ملف من مطبوعه  �سخه  ذلك �ن  ، 

ب  تصالاال  ير�ب   Ashley McCallum Principal, 857-5009, 1200 Hardy Road  Vinton, VA 24179. 

Sincerely, 

Stephanie Hogan 
Executive Director of Instruction  
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