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Drodzy rodzica/opiekuna:
Podstawowej i dodatkowej edukacji Act (ESEA) jest najważniejszym źródłem prawa federalne edukacji
naszego kraju. ESEA został zaprojektowany, aby wprowadzić zmiany w nauczaniu i uczeniu się, że
pomoże zwiększyć osiągnięcia w nauce w naszych szkołach.
Prawo wymaga, że wszystkie szkoły otrzymania tytułu funduszy musi poinformować rodziców ma
prawo żądać szkół o kwalifikacje nauczycieli ich dziecka. Nasza szkoła otrzymuje tytuł I finansowania i
chętnie się z wami podzielić te informacje na żądanie.
Jesteśmy przekonani, że nic nie jest bardziej istotne dla edukacji dziecka w szkole niż dobrze
przygotowanych i wykwalifikowanych nauczycieli. Prawo wymaga, że wszyscy nauczyciele, którzy uczą
się w kluczowych obszarach content muszą spełniać konkretne legalnej definicji "wysoko
wykwalifikowanych" aby uczyć w szkołach, które otrzymują tytuł I finansowania. Definicja prawna
"wysoko wykwalifikowany nauczyciel" ma trzy części. Stwierdza się, że nauczyciel musi mieć
następujące czynności:
1. Czterech lat wykształcenie;
2. Regularnie nauczania świadectwa/licencji;
3. Dowód swojej wiedzy w temacie uczą.
New Jersey ma jedne z najbardziej wykwalifikowanych nauczycieli w kraju, i jesteśmy bardzo dumni z
jakości kadry nauczycielskiej w Woodbridge Township – gmina w okręgu szkolnego. Wszyscy nasi
nauczyciele regularne mieć ukończone studia wyższe, a wiele z nich zaawansowanych stopni. W
stanie New Jersey jest zawsze wymagane licencję oraz certyfikat nauczania dla wszystkich nauczycieli.
Ponadto każdy nauczyciel nadal uczenia się poprzez rozwój zawodowy i nasi nauczyciele są oceniane
każdego roku, aby upewnić się, że ich umiejętności nauczania pozostają na najwyższym poziomie.
Większość nauczycieli już spełniają definicji prawnej wysoko wykwalifikowanych. Nauczyciele w stanie
New Jersey są zobowiązani do spełnienia tej definicji.
Aby upewnić się, że każde dziecko w każdej klasie ma wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, w stanie
New Jersey i naszego okręgu szkolnego pracują razem pomóc nauczycielom spełniają wymagania
prawa federalnego, podając kilka opcji. Nauczyciele mogą zawartości test Praxis, albo oni wykazują
swoje umiejętności poprzez kolegium głównym w treści.
Wysoko wykwalifikowany nauczyciel wie, czego uczyć, jak się uczyć, i ma pełne zrozumienie tematyki,
które uczy. Wierzymy, że każdy nauczyciel w naszej szkole jest w pełni kwalifikowana i poświęconej
nauczaniu dziecka, i zrobimy wszystko pomóc naszym nauczycielom, którzy może jeszcze nie
spełniają definicji prawnej wymagane przez rząd federalny.
Zachęcamy do wspierania edukacji dziecka i komunikować się z nauczycielem dziecka w sposób
regularny. Aby uzyskać więcej informacji na temat ESEA i rola rodziców odwiedź witrynę United States
Departament Edukacji Web w www.ed.gov/esea. Dzięki współpracy, rodzin i nauczycieli może
zapewnić dziecku z najlepsze możliwe wykształcenie.
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