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Të dashur Prindër / Kujdestarë:
Si prind ose kujdestar i një nxënësi që ndjek një shkollë e cila merr fonde të Titullit I të
Federatës, ju keni të drejtë të njihni kualifikimet profesionale të mësuesit (ve) dhe
paraprofesional (-ve) mësimore që udhëzojnë fëmijën tuaj.
Ligji federal kërkon që çdo shkollë përfshirë në Titullin I të pajtohet dhe t'ju sigurojë
informacionin e kërkuar në kohën e duhur. Të gjitha shkollat kanë në dosje një listë të personelit
të shkollës dhe kualifikimet e tyre profesionale. Në çdo kohë, ju mund të pyesni:
• Nëse mësuesi i plotësoi kushtet e kualifikimit dhe kërkesat e çertifikimit të shtetit për
nivelin e klasës dhe lëndën që ai / ajo spjegon.
• Nëse mësuesi ka marrë një çertifikatë emergjence ose të kushtëzuar përmes
kualifikimit shtetëror, dhe
• Cfarë gradë universitare ose të diplomuar ka mësuesi, duke përfshirë çertifikatat e
diplomimit dhe kualifimkimet shtesë për lëndët që ata japin mësim.
• Nëse fëmija juaj merr ndihmë nga një paraprofesional, dhe nëse po, kualifikimet e tij /
saj.
Ligji Every Student Succeds Act (ESSA), i cili u nënshkrua me ligj në Dhjetor 2015, përfshin të
drejtën shtesë për të njohur kërkesat. Në çdo kohë, ju mund të kërkoni:
• Informacion mbi rregullat në lidhje me pjesëmarrjen e nxënësve në provime dhe
proçedurat për mos marrë pjesë në to.
• Informacion mbi provimet e kërkuara që përfshijnë:
o lënda që jepet provim,
o qëllimin e provimit,
o burimi i kërkesës (nëse aplikohet),
o koha që u duhet nxënësve për të përfunduar provimin dhe
o koha e dhënjes së rezultateve.
Të gjitha informacionet e mësipërme mund të kërkohen përmes drejtorit të shkollës suaj.
Personeli ynë është i përkushtuar të ndihmojë fëmijën tuaj të zhvillojë aftësitë që i duhen për të
pasur sukses në shkollë dhe më pas. Ky angazhim përfshin sigurimin që të gjithë mësuesit tanë
dhe paraprofesionistët plotësojnë kërkesat e shtetit të Pensilvanisë. Ne mezi presim të fillojmë
vitin e ardhshëm shkollor dhe së bashku të bëjmë ndryshime në jetën e fëmijës tuaj.
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