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پیارے والد/نگراں:
پرائمری اور ثانوی تعلیم ایکٹ (س) ہمارے ملک کی سب سے اہم وفاقی تعلیم کا قانون ہے ۔ س تعلیم دیتا ہے اور جو ہمارے سکولوں میں
تعلیمی کامیابی کو بڑھانے میں مدد کریں گے سیکھنے میں تبدیلیاں کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھا ۔
عنوان حاصل کرنے کے تمام اسکولوں میں ضروری کےلئے فنڈ مہیا کرتی کہ قانون کی ضرورت ہے اسکول اپنے بچے/بچی کے اساتذہ
کی قابلیت کے بارے میں ان کا حق کے والدین کو مطلع ہے ۔ ہمارے اسکول میں مالی امداد اور ہم یہ معلومات آپ کے ساتھ آپ کی
درخواست پر اشتراک کرنے کے لئے خوش ہیں عنوان وصول کرتا ہے ۔
ہمیں یقین ہے کہ کچھ بھی نہیں ایک اچھی طرح سے تیار اور اعلی تعلیم یافتہ استاد ہونے سے زیادہ اہم اسکول میں آپ کے بچے کی تعلیم
کے لئے ہے ۔ قانون کی ضرورت ہوتی ہے کہ تمام اساتذہ جو بنیادی مواد شعبوں میں تعلیم "اعلی تعلیم یافتہ" کی ایک مخصوص قانونی
تعریف سے ملنے چاہیے کو پڑھانے کے لیے سکولوں میں عنوان کو موصول ہونے والے میں مالی امداد ۔ ایک "اعلی تعلیم یافتہ استاد" کی
قانونی تعریف تین حصے ہیں ۔ یہ بیان ہے کہ استاد مندرجہ ذیل ہونا ضروری ہے:
 .1ایک چار سالہ کالج ڈگری ہے ۔
 2۔ ایک باقاعدہ تعلیم تصدیق نامہ/الئسنس ۔
 .3اپنے علم موضوع میں وہ تعلیم کا ثبوت ہے ۔
نیو جرسی کچھ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اساتذہ کے ملک میں ہے ،اور ہم تدریسی عملے میں وودبرادج ٹاؤن شپ اسکول ضلع کے معیار
کے انتہائی فخر ہے ۔ سب ہمارے ٹیچروں کی ڈگری کالج اور بہت سے ڈگریاں ہیں ۔ نیو جرسی کے ریاست کی ضرورت ہمیشہ تمام اساتذہ
کے لئے ایک درس کا تصدیق نامہ/الئسنس کی ہے ۔ اس کے عالوہ ،ہر استاد تعلیم پیشہ ورانہ ترقی دینے کی سرگرمیوں کے ذریعے جاری
ہے اور ہمارے اساتذہ ہر سال رہیں کہ ان کی تدریس کی مہارت کی سب سے زیادہ ممکن سطح پر یقینی بنانے کے لیے جائزہ لیا ہے ۔
زیادہ تر اساتذہ اس کی قانونی تعریف کی اعلی تعلیم یافتہ پہلے ہی سے ملتے ہیں ۔ نیو جرسی ریاست میں اساتذہ اس تعریف کو پورا کرنے
کے لئے کی ضرورت ہے ۔
ہر کالس روم میں ہر بچے کو ایک اعلی تعلیم یافتہ استاد ہے کہ بات کو یقینی بنانے کے لیے ،نیو جرسی کی ریاست اور ہمارے اسکول
ضلع مل کر اساتذہ متعدد اختیارات فراہم کی طرف سے وفاقی قانون کے تقاضوں کو پورا کرنے میں مدد کے لیے کام کر رہے ہیں ۔ اساتذہ
ایک مواد پرکسس ٹیسٹ لے سکتا ہے ،یا وہ بڑی مشموالت میں میں ایک کالج کے ذریعے ان کی مہارت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں ۔
ایک اعلی تعلیم یافتہ استاد ،سکھانے کے لئے کس طرح سکھانے کے لئے کیا جانتا ہے اور تعلیم حاصل موضوع کا مکمل فہم ہے ۔ ہمیں
یقین ہے کہ ہر استاد ہمارے اسکول میں ہے مکمل طور پر اہل اور آپ کے بچے کی تعلیم کے لیے وقف ،اور ہم ہر ممکن ہمارے اساتذہ جو
ابھی تک قانونی تعریف وفاقی حکومت کی طرف سے کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے ہیں مدد کرنے کوشش کریں گے کہ ۔
میں آپ کو آپ کے بچے کی تعلیم کی حمایت اور ایک مستقل بنیاد پر آپ کے بچے کی  )teacher(sکے ساتھ بات چیت کرنے کی حوصلہ
افزائی کرتے ہیں ۔ س کے بارے میں مزید معلومات ،اور والدین کا کردار کے لئے ،براہ مہربانی ویب تعلیم کی ریاست ہائے متحدہ امریکہ
کے محکمہ کی ویب سائٹ www.ed.gov/eseaپر دیکھیں ۔ بحران کی طرف سے ،خاندانوں اور ماہری ِن تعلیم آپ کے بچے کے ساتھ
بہترین تعلیم ممکن فراہم کر سکتے ہیں ۔
واقعی بہت تمہارا ہی
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