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MISJA

PVE skupi się na nauce skoncentrowanej na uczniu i promowaniu edukacji CAŁEGO dziecka! WSZYSCY będziemy

współpracować w sposób oparty na współpracy, aby promować sukces uczniów.

Wrzesień 2021 r.

Prawo rodziców do poznania informacji wymaganych przez pomoc w edukacji podstawowej i średniej (ESEA) [Rozdział
1112(e)(1)(A)] oraz Ustawę o sukcesie każdego ucznia [Rozdział 1112(e)(1)(A) ]

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni:

Twoje dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej Pleasant Valley, która otrzymuje fundusze

federalne Title I, aby pomóc uczniom w spełnieniu stanowych standardów osiągnięć. Przez

cały rok szkolny będziemy przekazywać Ci ważne informacje na temat tego prawa i edukacji

Twojego dziecka. Ten list informuje Cię o Twoim prawie do żądania informacji o

kwalifikacjach personelu szkolnego pracującego z Twoim dzieckiem.

W Pleasant Valley Elementary School jesteśmy bardzo dumni z naszych nauczycieli i czujemy,

że są gotowi na nadchodzący rok szkolny i są przygotowani, aby zapewnić Twojemu dziecku

wysokiej jakości edukację. Jako szkoła Title I musimy spełniać przepisy federalne dotyczące

kwalifikacji nauczycieli, jak określono w ESEA. Te przepisy pozwalają Ci dowiedzieć się
więcej o szkoleniu i referencjach nauczycieli Twojego dziecka. Chętnie udzielimy Ci tych

informacji. W dowolnym momencie możesz zapytać:

● czy nauczyciel spełnił państwowe wymagania kwalifikacyjne i certyfikacyjne dla

poziomu klasy i przedmiotu, którego naucza,

● czy otrzymał zaświadczenie o nagłych wypadkach lub świadectwo warunkowe, przez

które zrezygnowano z kwalifikacji państwowych, oraz

● jakie studia licencjackie lub magisterskie stopnie, które posiada nauczyciel, w tym

świadectwa ukończenia studiów i dodatkowe stopnie naukowe oraz specjalność
(kierunki) lub obszar (obszary) koncentracji.



Możesz również zapytać, czy Twoje dziecko otrzymuje pomoc od paraprofesjonalisty. Jeśli

Twoje dziecko otrzyma taką pomoc, możemy udzielić Ci informacji o kwalifikacjach

paraprofesjonalnych.

Ustawa o sukcesie każdego ucznia (ESSA), która została podpisana w grudniu 2015 r. i

ponownie autoryzuje ustawę o szkolnictwie podstawowym i średnim z 1956 r. (ESEA),

obejmuje również wnioski o prawo do poznania. W dowolnym momencie rodzice i członkowie

rodziny mogą zażądać:

● informacji o zasadach dotyczących udziału uczniów w egzaminach i procedurach

rezygnacji oraz

● informacji o wymaganych ocenach obejmujących

o badany przedmiot,

o cel testu,

o źródło wymogu (jeśli dotyczy)

o kwotę czas potrzebny uczniom na wypełnienie testu oraz czas i format

rozpowszechniania wyników

Nasz personel jest zaangażowany w pomaganie dziecku w rozwijaniu wiedzy akademickiej i

krytycznego myślenia, którego potrzebuje, aby odnieść sukces w szkole i poza nią. To

zobowiązanie obejmuje upewnienie się, że wszyscy nasi nauczyciele i paraprofesjonaliści

spełniają obowiązujące wymagania stanu Pensylwania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przydziału Twojego dziecka do nauczyciela lub

paraprofesjonalisty, prosimy o kontakt z Panem Rogerem Pomposello ze Szkoły Podstawowej

Pleasant Valley pod numerem 570-402-1000 wew. 6003 lub e-mailem na adres

pomposello.roger@pvbears.org. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące konkretnie tytułu I,

możesz skontaktować się z panią Lori Hagerman pod numerem 570-402-1000, wew. 1311 lub

e-mailem na adres hagerman.lori@pvbears.org.

Z poważaniem,

Pan Roger Pomposello Pani Lori M. Hagerman
Główny kierownik programu nauczania

Pleasant Valley Elementary Pleasant Valley School District


