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“Onde os alunos são os mais importantes”

Setembro de 2014
Caros Pais / Encarregados de Educação:
A Lei de Educação primaria e secundaria é a lei federal mais importante de nosso país. Em 2001, essa lei foi ratificada e agora é
chamada No Child Left Behind Act de 2001 (NCLB). A lei NCLB foi criada para fazer mudanças no ensino e aprendizagem que
aumentam o desempenho dos alunos em nossas escolas.
A lei exige que todas as escolas que recebem fundos do Título I, notifiquem os pais sobre o seu direito de solicitar sas escolas as
qualificações dos professores do seu filho (a). A nossa escola recebe recursos do Título I, e se desejar, estamos dispostos a
compartilhar essas informações com você.
Acreditamos que não há nada mais importante para a educação do seu filho (a) na escola do que ter um professores bem treinados e
altamente qualificados. Para ensinar nas escolas que recebem fundos Título, a lei exige que todos os professores que lecionam em
áreas de conteúdo basico sejam "altamente qualificado" por definição juridical. A definição legal de professor (a) “altamente
qualificado " se categoriza em três partes:
1. Um diploma universitário de quatro anos
2. Um certificado / licença de ensino regular
3. Prova de conhecimentos na disciplina que ensinam
New Jersey tem alguns dos professores mais qualificados do país, e estamos muito orgulhosos com a qualidade do professorado de
nosso distrito escolar. Todos os nossos professores regulares têm diplomas universitários, e muitos têm encino avançados. O estado de
Nova Jersey sempre exigiu um certificado de ensino de todos os professores. Além disso, cada professor continua aprendendo através
de atividades de desenvolvimento professional, e os nossos professores são avaliados a cada ano para garantir que suas habilidades de
ensino permaneçam no nível mais alto possível.
A maioria de nossos professores já cumprem a definição legal de profissionais altamente qualificados. Professores no Estado de New
Jersey devem cumprir essa definição. Para garantir que todas as crianças em cada sala de aula tenha um professor (a) altamente
qualificado, o estado de New Jersey, juntamente com o nosso distrito escolar, está trabalhando para ajudar os professores a cumprir os
requisitos da lei federal com várias opções. Os professores podem fazer um teste de conteúdo basico chamado Praxis, ou podem
demonstrar seu conhecimento através de um estudo universitário concentrado.
Um professor (a) altamente qualificado sabe o que ensinar, como ensinar, e tem uma compreensão completa da disciplina que
ensinam. Acreditamos que cada professor (a) da nossa escola é totalmente qualificado e dedicado a ensinar seu filho (a), e faremos o
possível para ajudar os professores que ainda não atingiram, a atingir a definição legal exigido pelo governo federal.
Incentivamos seu apoio na educação de seus filhos, e que comuniquem-se regularmente com os professores. Para mais informações
sobre NCLB, e o papel que os pais desempenham na educação de seus filhos, por favor visite o site do Departamento de Educação
dos Estados Unidos (USDE) www.ed.gov/nclb. Acredito, que trabalhamdo juntos, famílias e educadores podem fornecer alunos com a
melhor educação possível.
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