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Prezados pais ou responsáveis:

Enquanto pai ou responsável de um aluno(a) que frequenta uma escola que recebe fundos
federais do Título I, você tem o direito de conhecer as qualificações professionais do(s)
professor(es) e paraprofessionais instrucionais que ensinam seu filho(a).
Todas as escolas de Título I do distrito devem cumprir a lei federal e lhe fornecer informações
solicitadas em tempo hábil. Todas as escolas possuem em seus arquivos uma lista de
professores e suas qualificações profissionais. A qualquer momento, você pode perguntar:
•
•
•
•

Se o professor(a) está de acordo com as qualificações e certificações exigidas pelo
estado, adequados para a série escolar e matéria que está lecionando
Se o professor(a) recebeu um certificado condicional ou de emergência, através do qual
as qualificações do estado foram dispensadas, e
Qual diploma de graduação ou pós-graduação que o professor(a) possui, incluindo
certificados de pós-graduação e diplomas adicionais, e curso ou área de concentração
Se seu filho(a) recebe ajuda de um paraprofessional, e caso sim, suas qualificações.

O Ato Todo Aluno Prospera (ESSA), o qual se tornou lei em dezembro de 2015, inclui direitos
de conhecimento adicionais. A qualquer momento, você pode perguntar:
•
•

Informação sobre regulamentos pertinentes a participação do aluno em exames e
procedimentos necessários para quando optar por não fazer, e
Informação sobre exames requeridos, incluindo:
o qual matéria será testada,
o propósito do teste,
o fonte de requisitação (se aplicável),
o quanto tempo leva para o alunos completarem o teste, e
o tempo e formato da entrega dos resultados.

Todas as informações acima podem ser solicitadas através do diretor(a) da sua escola.
Nossa equipe é comprometida a ajudar seu filho a desenvolver as habilidades necessárias para
que tenha sucesso na escola e além. Esse comprometimento inclui a garantia de que todos os
nossos professores e paraprofessionais cumpram os requisitos aplicáveis da Pensilvânia.
Estamos ansiosos para o novo ano letivo e juntos faremos a diferença na vida do seu filho.
Atenciosamente,

Ashley Glasgow-Crockett
Diretora Assistente, Departamento de Programas Federais
Translation & Interpretation Center
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