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िप्रय आमाबाबु(ह�)/कानुनी अिभभावक(ह�):  
 

िवषय : इलेमे�री ए� सेके�री एजुकेसन ए� (इएसइए) [से�न 1112(e)(1)(A)]  र एभरी �ुडे� स��ड्स ए� [से�न 1112(e)(1)(A)] 
अनुसार सूचना थाहा पाउने अिभभावकको अिधकार 

तपाईंको ब�ा �ाइटहल वा �ाक-एन�ी इलेमे�री �ूल वा जे.ई. �ारीसन एजुकेसन से�र कुनैमा पिन जान्छन् जसले रा�ले िनधा�रण गरेको 
उपल�� मापद�ह� हािसल गन� काय�मा िव�ाथ�ह�लाई सहयोग गन� फेडरल टाइटल I कोषह� प्रा� गछ� न् । पूरै �ूल वष�भ�र हामी 
तपाईंलाई यो कानुन र तपाईंको ब�ाको िश�ा बारेमा मह�पूण� सूचना उपल� गराउँछौ ं। यस पत्रले तपाईंको ब�ासँग काय�रत क�ाकोठा 
िश�कह�को यो�ताह� बारेको सूचना मा�े तपाईंको अिधकारबारे जानकारी प्रदान गछ�  । 

बा�िवन-�ाइटहल �ूल िड����मा हामी हाम्रो िश�कह�प्रित धेरै गव� गद�छौ ंर आगामी �ूल बष�मा तपाईंको ब�ालाई उ� गुण�रीय 
िश�ा प्रदान गन� उनीह� तयार रहेको िव�ास गद�छौ ं। एउटा टाइटल I �ूलको �पमा हामीले इएसइएमा  प�रभािषत ग�रएबमोिजम िश�कको 
यो�ताह�सँग स���त संघीय कानुनह� पूरा गनु�पन� �न्छ । यी कानुनह�ले तपाईंको ब�ाको िश�कह�का तािलम र यो�ताको 
प्रमाणपत्रह�को बारेमा धेरै जानकारी हािसल गन� सहयोग गछ�  । हामी तपाईंलाई यो जानकारी िदन पाउँदा खुशी �� गद�छौ ं। कुनै पिन समय 
तपाईंले हामीसँग यी जानकारीह� मा� स�ु �न्छ :  

• िश�कले क�ा तह र आफूले िश�ण ग�ररहेको िबषयको लािग रा�ले िनधा�रण गरेको यो�ता तथा प्रमाणीकरण आव�कताह� पूरा 
गरेका छन्, छैनन्;  

• रा�ले िनधा�रण गरेको यो�ताह� त�ाल आव�कता नपन�गरी िश�कले कुनै पिन आपतकालीन वा प�र�स्थितज� प्रमाणपत्र प्रा� 
गरेका छन्, छैनन्; र  

• िश�कको शैि�क यो�ताको प्रमाणपत्रह� र थप िडग्रीह�, र अ�यन गरेका वा िव�ता हािसल गरेका प्रमुख िवषय वा �ेत्रह� 
लगायत कुन तहको शैि�क यो�ता रहेको छ।  

 
तपाईंको ब�ाले �ाराप्रोफेसनलबाट म�त प्रा� गछ� न् वा गद�नन् भ�े जानकारी पिन तपाईंले मा� स�ु�न्छ । यिद तपाईंको ब�ाले यो सहयोग 
प्रा� गछ�  भने �ाराप्रोफेसनलको यो�ताह� बारेको जानकारी पिन हामी तपाईंलाई उपल� गराउन सक्छौ ं।  
िडसे�र 2015 मा ह�ा�र गरी कानुनको �पमा अनुमोदन ग�रएको र 1956 को इलेमे�री ए� सेके�री एजुकेसन ए�लाई पुनःिक्रयाशील 
गराउने एभरी �ुडे� स��ड्स ए� (इएसएसए) ले जानकारीको अिधकारस��ी थप कुराह� समावेश गद�छ । अिभभावक र प�रवारका 
सद�ह�ले कुनै पिन समयमा िन� जानकारीह� माग गन� सक्छन् : 

• परी�ा मू�ांकनह�मा िव�ाथ�को सहभािगता स��ी नीितह� र यसबाट बािहर ब�े िनण�यका प्रिक्रयाह�, र  
• आव�क मू�ांकनह�सँग स���त जानकारीह�, जसमा :  

o परी�ा िलइएका िवषयव�ु, 
o परी�ाको उ�े� 
o आव�कताको स्रोत (यिद लागू भएमा) 
o परी�ा पूरा गन� िव�ाथ�लाई ला�े समय, र  
o नितजा िवतरणको समय र ढाँचा 

�ूल र �ूल पिछको जीवनमा सफल �न तपाईंको ब�ालाई आव�क पन� शैि�क �ान र समालोचना�क िच�न िवकासमा सहयोग गन� हाम्रा 
िश�क तथा कम�चारीह� प्रितब� छन् । यस प्रितब�तामा पे��लभेिनया रा�ले तोकेबमोिजमका लागू �ने कुराह� हाम्रा सबै िश�ा तथा 
�ाराप्रोफेसनलह�ले पूरा गछ� न् भ�े सुिनि�त गनु� पिन पद�छन् । 
 
तपाईंको ब�ाको गृहकाय� बारेमा कुनै िश�क वा �ाराप्रोफेसनलसँग सो�े तपाईंको कुनै प्र�ह� भएमा, कृपया यस ठेगानामा स�क�  गनु�होस् :  
जे.ई. �ारीसन एजुकेसन से�र – िमसेस वेजेल, 412-885-7530, वा hwessel@bwschools.net 
�ाक-एन�ी एलेमे�री �ूल – िमसेस फु�ो, 412-714-2020, वा pfusco@bwschools.net 
�ाइटहल एलेमे�री �ूल – सुश्री रेबेका बी �गल,  412-885-7525, वा rgill@bwschools.net 
 
भवदीय,   
ए��� या हफ�ान  
इलेमे�री �ूल िनद�शक 
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