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ESSA جواب: حق الوالدین في المعرفة بحسب قانون 

 
 أعزائي أولیاء األمور واألوصیاء على الطالب:

 
 في 10 كانون األول / دیسمبر 2015، وقع الرئیس باراك أوباما على قانون نجاح كلِّ طالب (ESSA) في التشریع القانوني. یحلُّ قانون

.(NCLB) محلَّ ما كان یسمَّى قانون عدم إهمال أي طفل ESSA 
 

 وفًقا لمعاییر قانون ESSA، إنَّ مدارس المقاطعات التعلیمیة في إلینوي التي تلقت الدعم األول لمساعدة النجاح األكادیمي للطالب مطالبة
 بإعالم األهالي بأنَّ لدیهم الحق في طلب وتلقي ما یلي ضمن الوقت المناسب: (A) معلومات عن المؤهالت المهنیة لمعلِّمي الفصل الدراسي

 الطالب، (B) معلومات عن المساعدین المهنیین للتعلیم، و (C) سیاسات التقییم في المقاطعة.
 

.A:یمكن طلب المعلومات التالیة حول التأهیل المهني لمعلمي الصفوف 
 إذا كان المعلِّم حاصًال على شهادة مؤهالت التعلیم في إلینوي لمستوى الصف والمنهاج التعلیمي الذي یقدمه المعلِّم1.
س في حالة طوارئ أو حالة مؤقتة أخرى من خاللها ألغیت مواصفات مؤهالت التعلیم أو المصادقة في إلینوي.2.  إذا كان المعلم یدرِّ
 االختصاص األساسي في الكلیة وأيُّ شهادة الدراسات العلیا أو درجة علمیة حصل علیها المعلِّم.3.

 
 باإلضافة إلى المعلومات المذكورة أعاله سُتعلم إذا كان الطالب قد تلقى تدریًسا لمدة أربعة أسابیع متتالیة أو أكثر من قبل معلِّم ال یستوفي شهادة

 الدولة صالحة لمتطلبات الترخیص في مستوى الصف ومجال التعلیم الذي ُعیِّن فیه المعلم .
 

.B.إذا كان الطفل یحصل على خدمات من قبل المساعدین المهنیین، وإذا كان األمر كذلك، ما مؤهالتهم 

 
ص  یجب أن یعمل المساعدون المهنیون تحت إشراف معلِّم معتمد. وفي المدارس التي تقدِّم برنامًجا یستهدف المدرسة كلَّها أو مخصَّ

 لمجموعات مختلفة، یجب أن یستوفي جمیع المساعدین المهنیین المؤهالت المهنیة.
 

.Cیجب أن توفر المقاطعات والمدارس، بما في ذلك النشر على مواقعها في اإلنترنت معلومات واضحة ویسهل الوصول إلیها عن كلِّ تقییم 
 مطلوب من قبل والیة إلینوي والمقاطعات.

 
 إذا کنت ترغب في طلب معلوماٍت تتعلق بمؤهالت معلِّم (أو معلِّمي) طفلك وذوي المساعدین المهنیین التعلیمیین، الرجاء االتصال بمدیر

 المدرسة.
 

 شكًرا لكم.
 

 ) Lori Connollyلوري كونولِّي (
 المدیر التعلیمي

 

 إنَّ مهمتنا هي تخریج طالب مسؤولین واثقین بالنفس والذین هم على استعداد لتحدیات المدرسة الثانویة وما بعدها من خالل تعلیم موافق لشخصیتهم یوفر األساس األكادیمي
 السلیم ویعزز التنمیة االجتماعیة والعاطفیة والبدنیة للطالب في بیئة آمنة وداعمة.
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