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12 ਅਗਸਤ, 2021 
 

ਿਪਆਰੇ ਮਾਪੇ, 
 

10 ਦਸੰਬਰ, 2015   ਨੰੂ, ਹਰ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਫਲ ਐਕਟ (ਈਐਸਐਸਏ) 'ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ। ਧਾਰਾ 1112 (ਈ)(1)(ਏ) 
ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹ ੈਿਕ ਡਬਲਯੂ ਿਵੱਚ  ਇੱਕ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਦੇ    ਮਾਪ ੇ  ਵਜ�।   ਈ। ਕਨਿਡਫ  ਐਲੀਮ�ਟਰੀ,      ਟਾਈਟਲ  ਆਈ ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ  
ਕਰਦੇ ਹੋਏ,    ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਚੇੱ ਨੰੂ ਿਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਰਮੂ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀਆ ਂਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾਵਾ ਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ  ਹੈ। 
ਫੈਡਰਲ ਕਨੰੂਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮ� ਿਸਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ  ਹਰੇਕ ਕਲਾਸਰਮੂ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।   

• ਕੀ ਅਿਧਆਪਕ ਨੇ ਗਰੇਡ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾ ਂਲਈ ਰਾਜ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ    ਿਵੱਚ 
ਅਿਧਆਪਕ ਹਦਾਇਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।   

• ਚਾਹੇ ਅਿਧਆਪਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਅਧੀਨ ਪੜ�ਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਿਵਵਸਥਾਅਲ ਦਾ ਦਰਜਾ।   

• ਚਾਹੇ  ਅਿਧਆਪਕ    ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ  ਦੇ  ਖੇਤਰ  ਿਵੱਚ    ਪੜ�ਾ ਿਰਹਾ ਹਵੋੇ  ਜਾਂ  ਉਸ  ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਡਗਰੀ 

• ਕੀ ਪੈਰਾਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਲ  ਤੁਹਾਡੇ  ਬੱਚੇ  ਨੰੂ  ਸੇਵਾਵਾਂ  ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਜੇ  ਅਿਜਹਾ ਹੈ,  ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ  ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾ।ਂ 
 
• ਅਿਧਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, 2015 (ਈਐਸਐਸਏ) ਦੇ ਹਰ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਫਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 1112 (ਈ)(2) 

ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਡਵੀਜ਼ਨਾ ਂਨੰੂ ਟਾਈਟਲ-1 ਸਕੂਲਾ ਂਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਨੀਤੀ ਸਮੇਤਈਐਸਐਸਏ ਦਆੁਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਪੀ 
ਓਲੀਸੀਆਂ ਬਾਰੇਜਾਣਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ।ੈ  ਅਿਜਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾ ਂ ਿਵੱਚ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ, ਜਾ ਂਮਾਿਪਆਂ ਦਾ 
ਅਿਧਕਾਰ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਟ-ਆਊਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਹੀ ਂਹੈ,  ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਐਸਓਐਲ ਟੈਸਟ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਦੇ ਆਰਸੀਪੀਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਨੇ ਿਵਲੀਅਮਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਾ ਂਤਾ ਂਫ਼ੋਨ 
ਰਾਹੀ ਂ562-3900 ਐਕਸ10257  'ਤੇ,  ਜਾਂ bewilliams@rcps.us ਿਵਖੇ  ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀ।ਂ 

 

ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪ ੇਨਵੀ ਂਵਰਜੀਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ  ਆਫ  ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ  
ਸਕੂਲ  ਕੁਆਲਟੀ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ  ttp://schoolquality.virginia.gov/ ਿਵਖ ੇ ਆਨਲਾਈਨ  ਪਾਇਆ  ਜਾ  
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਓਐਫ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇਹੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਕੁਆਲਟੀ ਪ�ਫੋਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  857-5009,  1200  ਹਾਰਡੀ ਰੋਡ  ਿਵਨਟਨ, ਵੀਏ  24179 ਦੇ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਐਸ਼ਲੇ  ਮੈਕਕੈਲਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਨਾਲ, 
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