
Title I Parent “Right to Know” Notification 
(Includes Substitute for More than Four Weeks) 

حقاالمعرفة"ا"اا1ماآباءاطلبةاتايتلاإعلا  

بعة اسابيع( ثر من ار البديل الكيشمل المعلم )  

 

 أىل:ا

 من:ا

 التاري    خ:ا

االوالدينا/ااالوصيااأع ،ءازائى  

تم تدريس  بعد ان ييع المدارس إعالم الوالدين / االوصياء جممن  (ل طالبجاح لكالنوفيق و الت )،2015لعام  ىلفدرايتطلب القانون ال

 يعتثر مقبل معلم ال متتالية من   بعة اسابيعالفصل لمدة ار 
ا
ى ؤهل ق متعددة يمكن  طر  غم من ان هناكوبر .  بدرجة عالية فى مجال معي 

  لنه مؤها/ نها للمدرس خاللها إثبات ا
 
 عاليا

ا
ديد  تدريس الع للمدرس المسؤول عن ة وبطلبات اكثر صعالمتنة، إال ان معيفى مادة  تاهيل

: متطلبات لهممؤهالت التالية لمعلم طفىل الولياء االمور/ االوصياء فى مدارس دى موين العامة التعرف عال ق . يح من المواد االساسية

خيص ال، ا هحتوى المواد الذى يتم تدريس متوى الصف و ترخيص الوالية لمس  علم وشهادة البكالوريا/الدراسات العليا/  حاىل للمحالة الثر

 طلب مؤهالت المساعد التعليىم جةالدر 
ً
، او إذا كانت المدرسة تدير برنامج تايتل 1خدم الطالب فى برنامج تايتل ذى يال. يمكن ايضا

وى شامل للمدرسة. ستعىل م 1  

 

 بدرجة عالية   ثر يعت ______________________________ ال دة  السي / بان السيد  الغكمإب  هذه الرسالة هو الغرض من 
ا
مؤهل

علم غث   أكد من ان هذا ال يعنى هذا الم.  الرجاء الت الذى يتم تدريسها لطفلكفى المواد  مجال واحد او اكثر  بموجب القانون اعاله فى 

 _________ يلنر  السيد / السيدة ____________________ مؤهل لهذه المهمة. 
 
إلعداده متطلبات الوالية لهذه المهمة ونظرا

ة  عاىل  ، نحن نعتالمهنى و الخثر
ً
ة حسب تقدير  مكن وضع معلومات إضافي. ) يالجودة فى فصله / صفه قد ان طفلك يتلقر تعليما

  عات(المقاط

 

ى طفلك. كحق كوالد إستعراض مؤهالت كل ال، لديك هذه المعلوماتأن إذا كانت لديك اية مخاوف بش  لديك   نذلك إذا كامعلمي 

ونى او الهاتف ادناموراى  المسؤولة أبريل بتصال اإل  يرجر  اسئلة يد اإللكثر ه بالثر  

April Murray, April.Murray@dmschools.org phone (515) 242-8127 

امة لمدارس دى موين الع  ق إرسال رسالة طلب إىل مكتب التدريس والتعليمين / االوصياء هذه المعلومات عن طريوالد قد يطلب ال  

2100 Fleur Drive, Des Moines, IA 50321-1158 
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