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Caro pai / responsável:
Uma lei que ajuda o sucesso de todos os alunos (Every Student Succeeds Act, “ESSA”) foi aprovada pelo Congresso
dos EUA e foi assinada como lei no dia 10 de Dezembro de 2015. A ESSA substitui a Lei “No Child Left Behind”
(Nenhuma Criança Deixada para Trás "NCLB") e é a última reautorização da educação Básica e Secundária (ESEA).
Enquanto NCLB foi criado para fazer mudanças no ensino e aprendizagem a fim de aumentar o desempenho
acadêmico dos alunos, a provisão de Professores Altamente Qualificados (Highly Qualified Teacher “HQT”) sob
NCLB foi removido da ESSA. Apesar deste fato, todos os educadores em New Jersey ainda são obrigados a possuir
o certificado / licença estadual apropriado para a posição dada.
Sob a ESSA, todas as escolas que recebem fundos do Title I deve informar aos pais sobre seu direito de pedir
escolas informação sobre as qualificações dos professores e assistentes de professores de seus filhos. Nossas
escolas recebe financiamento do Título I e estamos felizes em compartilhar essas informações com você ao seu
pedido.
New Jersey tem alguns dos professores mais qualificados do país, e temos muito orgulho da qualidade dos
professores em nosso Distrito Escolar de Long Branch. Todos os nossos professores regulares possuem diplomas
universitários e muitos têm graus avançados. Além disso, cada professor continua a aprendizagem através de
atividades de desenvolvimento profissional. Os nossos professores também são avaliados a cada ano para garantir
que suas habilidades de ensino permanecem no nível mais alto possível.
Nós incentivamos você a apoiar a educação do seu filho e a comunicar-se com o/a professor(a) de seu filho
regularmente. Para obter mais informações sobre o ESSA e o papel dos pais, visite o site do Departamento de
Educação dos EUA (USDE) em http://www.ed.gov/essa.
Ao formar parcerias, as famílias e os educadores podem proporcionar ao seu filho com a melhor educação
possível.

Sinceramente,

Michael Salvatore, Ph.D.
Superintendent of Schools
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