
NEPALI 

 

 
EVERY STUDENT SUCEEDS ACT (ESSA) 
Parents'/Guardians' Rights Notification 

 

डी मोइन पब्लिक स्कुिका अभििावकहरूिाई उननहरुको भिक्षक/भिक्षक्षकाको ननम्न योग्यताहरू जान्ने अधिकार 
छ: गे्रड िेबिको राज्यको िाइसेन्सका आवस्यक्ताहरू र पढाउने बबषय क्षेत्र, तपाइको नाननको भिक्षक/भिक्षक्षकाको  
हािको िाईसेन्सको ब्स्िनत, र स्नातक प्रमाणपत्र/डडग्री ।  तपाईंिे तपाईको नाननको टैटि 1 काययक्रम वा तपाईंको 
स्कुििे सन्चािन गरेको टैटि 1 काययक्रममा सेवा दिने पारा प्रोफेसनिको भिक्षण ननिेिनात्मक योग्यता को 
अनरुोि ्गनय सक्न ुहुनेछ। यी जानकाररहरू अभििावकहरूिे अफफस अफ एकाडभमक्स बाट Wilma Gajdel िाई 

wilma.gajdel@dmschools.org अिवा 515-242-7937 मा संपकय  गरर भिन सक्न ुहुनेछ। तपाईंिे Office of 

Academics, Des Moines Public Schools, 2100 Fleur Drive, Des Moines, Iowa  50321 मा पत्र िेखेर 
पनन जानकारर भिन सक्नहुुनेछ।   
 

डी मोइन पब्लिक स्कुि सनुनब्चचत गछय फक यदि कुन ैअत्यधिक योग्य नमाननएका भिक्षक/भिक्षक्षकाि े
तपाईंको नाननिाई िगातर चार ्हप्ता अिवा बढी पढाएमा अभििावकिाई भिखखत रुपमा जानकारर गराउने 
छ।  
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NEPALI 

SAMPLE - Parent Notification Letter 
Non-Highly Qualified Teacher 

(Includes Substitute for More than Four Weeks) 
 

ताररख  

 
आिखणयय अभििावक ज्य:ु  

 

डडसेम्बर 2015 मा राष्ट्रपनत ओबामािे हस्ताक्षर गरेको Every Student Succeeds Act (ESSA) काननु 

अनसुार सब ैस्कुििे कुन ैखास ववषय क्षेत्रका िाधग योग्य नमाननएका भिक्षक/भिक्षक्षकािे िगातर चार ्हप्ता 
एउटा क्िासमा पढाएमा अभििावकहरूिाई जानकारर दिन ुपनेछ। हुन त भिक्षक/भिक्षक्षकािे िेर ैप्रकारिे दिइएको 
बबषयमा योग्यता प्रिियन गनय सक्छन,् तर जसिाई महत्वपूणय ववषयहरु पढाउन ुपने ब्जम्मेवारी हुन्छ उनीहरूिाई 

उक्त बबषयहरूको आवचयकता पूरा गनय कदिन हुन्छ। 
 

यो पत्रको उद्िेचय हजुरिाई सूधचत गनय हो फक तपाईंको नाननिाई एक वा बढी बबषयमा पढाउने श्री/श्रीमती 
__________________________________________ ESSA काननु ्अन्तगयत िेर ैयोग्य माननन ुहुन्न। 
 
कृपया ढुक्क हुनहुोस ्फक यसको मतिब यो हैन फक नय भिक्षक/भिक्षक्षका यस काययमा योग्य छैनन।् श्री/श्रीमती 
__________________________________________ को यस पिमा राज्यका आवस्यक मापिण्डहरू 

पगेुका छन।् वहााँको लयावसानयक तयारर र अनिुवका आिारमा हाभमिाई बबस्वास ्छ फक तपाईंको नाननिे उसको 
क्िासमा उच्च गणुस्तरको भिक्षा पाई रहेको छ। (िप जानकारर डडब्स्रकको वववेकमा िप हुन सक्छ।)  
 

यदि तपाईंिाई यो जानकारी सन्िियमा कुन ैपनन धचन्ता छ िने, एक अभििावकका नातािे तपाईंिाई तपाईंको 
नाननको भिक्षकहरूको योग्यता सभमक्षा गने अधिकार छ। केही प्रचन छन ्िने कृपया _________________ 
िाई ________________________ मा संपकय  गनुयहोस।्  
 
िवदिय,  
 
 


