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عزيزي الوالد أو الوصي:
االبتدائية وقانون التعليم الثانوي ( )ESEAهو قانون التعليم االتحادي األكثر أهمية في بلدنا ESEA .يهدف إلى أحداث تغييرات في التدريس
والتعلم التي تساعد على زيادة التحصيل الدراسي في مدارسنا.
يتطلب القانون أن جميع المدارس تلقي العنوان أنا األموال يجب إعالم الوالدين حقهم طرح المدارس حول مؤهالت المدرسين طفلهم .ويتلقى
مدرستنا العنوان األول التمويل ونحن سعداء بأن أشاطركم هذه المعلومات بناء على طلبك.
ونحن نعتقد أنه ليس هناك ما أكثر أهمية للتعليم الخاص بطفلك في المدرسة من وجود معلم المعد أعدادا جيدا والمؤهلين تأهيالً عاليا .يتطلب القانون
أن جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس في مجاالت المحتوى األساسي يجب أن تفي تعريف قانوني محدد من "ذوي المؤهالت العالية" من أجل
التدريس في المدارس التي تحصل على العنوان أنا التمويل .وقد التعريف القانوني "المعلمين المؤهلين تأهيالً عاليا" ثالثة أجزاء .وتقول أن المعلم
يجب أن يكون لديك ما يلي:
 -1شهادة جامعية أربع سنوات؛
 -2عادية تدريس الشهادة/الترخيص؛
 -3دليل على معرفتهم بهذا الموضوع يعلمون.
نيو جيرسي لديها بعض من األكثر المعلمين المؤهلين في البلد ،ونحن فخورون جدا ً لنوعية هيئة التدريس في منطقة المدرسة وودبريدج البلدة.
جميع مدرسينا العادية على شهادات جامعية والعديد من حملة الشهادات العليا .واستلزم والية نيو جيرسي دائما ً شهادة أو رخصة تدريس لجميع
المعلمين والمعلمات .وباإلضافة إلى ذلك ،يستمر كل معلم التعلم من خالل أنشطة التنمية المهنية ومدرسينا يتم تقييم كل سنة للتأكد من أن تظل
مهاراتهم التعليمية على أعلى مستوى ممكن.
معظم المدرسين الوفاء بالفعل هذا التعريف القانوني لذوي المؤهالت العالية .المدرسين في والية نيو جيرسي مطلوبة لتلبية هذا التعريف.
لضمان أن كل طفل في كل فصل دراسي من المدرسين المؤهلين تأهيالً عاليا ،والية نيو جيرسي ومقاطعتنا المدرسة يعملون معا لمساعدة
المدرسين على الوفاء بمتطلبات القانون االتحادي بتوفير عدة خيارات .المعلمين قد يستغرق اختبار براكسيس محتوى ،أو أنها يمكن أن تثبت
خبراتهم من خالل إحدى كليات رئيسية في المحتوى.
المدرسين المؤهلين تأهيالً عاليا يعرف ما لتعليم ،كيفية تعليم ،وقد فهم كامل للموضوع التي يجري تدريسها .ونحن نعتقد أن كل المدرسين في
المدرسة هو مؤهل تماما ومكرسة لتعليم طفلك ،وسوف نفعل كل شيء ممكن لمساعدة المعلمين الذين قد ال تفي التعريف القانوني المطلوب من قبل
الحكومة االتحادية.
وأهيب بكم لدعم تعليم طفلك والتواصل مع مدرسوك لطفلك بشكل منتظم .لمزيد من المعلومات حول  ،ESEAودور الوالدين ،يرجى زيارة الموقع
"الشبكي إلدارة الواليات المتحدة للتعليم" في  .www.ed.gov/eseaعن طريق الشراكة ،األسر والمربين ويمكن توفير طفلك مع أفضل تعليم
ممكن.
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