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Caro(a) Pai/Mãe/Responsável Legal:

Sua criança frequenta uma escola que recebe fundos Federais de Título I para ajudar os
estudantes a alcançar os padrões de alta aptidão. Estamos fornecendo-lhe informações
importantes sobre esta lei e sobre a educação de sua criança. Esta carta permite que você saiba
sobre seu direito de solicitar informações sobre as qualificações dos funcionários da sala de aula
que trabalham com sua criança.
Nós estamos muito orgulhosos dos nossos professores e sentimos que eles estão prontos para o
próximo ano letivo e que estão preparados para dar a sua criança uma educação de alta qualidade.
Como escola do Título I, temos de cumprir os regulamentos federais relacionados com as
qualificações dos professores, tal como definido por ESEA. Estes regulamentos permitem que
você saiba mais sobre o treinamento e as credenciais dos professores de sua criança. Estamos
felizes por podermos fornecer essas informações para você. Em qualquer altura você pode
perguntar:


Se o/a professor(a) reuniu as qualificações estaduais e os requisitos de certificação para o
nível e matéria do grau que ele/ela está ensinando,
 Se o/a professor(a) recebeu um certificado de emergência ou certificado condicional através
do qual as qualificações estatais foram dispensadas, e
 Que licenciaturas para graduação ou pós-graduação o/a professor(a) tem, incluindo
certificados de pós-graduação e licenciaturas adicionais, e “major(s)” ou área(s) de
concentração.
Você pode, também, perguntar se sua criança recebe a ajuda de um(a) paraprofessional. Se sua
criança receber esta assistência, nós podemos fornecer-lhe informações sobre as qualificações
do(a) paraprofessional.

A Lei Todos os Estudantes Têm Sucesso (ESSA em inglês), que foi assinada como lei em
dezembro 2015 e reautoriza a Lei da Educação Elementar e Secundária de 1965 (ESEA em
inglês) inclui disposições adicionais relacionadas com as solicitações sobre o direito de saber. Os
pais e membros da família podem solicitar:




Informações sobre as políticas relativas à participação dos estudantes nas avaliações
Informações sobre as avaliações requeridas, que incluem
o matéria testada,
o finalidade do teste,
o fonte do requisito (se aplicável),
o tempo que leva os alunos a completar o teste
o tempo e formato da disseminação dos resultados

O nosso pessoal está decidido a ajudar sua criança a desenvolver os conhecimentos acadêmicos
e o pensamento crítico que ela precisa para ter sucesso na escola e para além da escola. Esse
compromisso inclui ter a certeza de que todos os nossos professores e paraprofissionais
cumprem os requisitos estaduais e federais aplicáveis.

