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29 Gusht, 2022 

 
Të Nderuar Prindër/Kujdestarë: 
 
Si prind ose kujdestar i një studenti që ndjek një shkollë që po merr dollarë të Titullit I Federal, 
ju keni të drejtë të njihni kualifikimet profesionale të mësuesit(ve) dhe instruktorëve 
paraprofesionalë që udhëzojnë fëmijën tuaj. 
 
Ligji federal kërkon që Titulli I i çdo drejtorie arsimore të pajtohet dhe t'ju ofrojë informacionin  
e kërkuar në kohën e duhur.Të gjitha shkollat kanë në dosje një listë të anëtarëve dhe  
kualifikimet e tyre profesionale. Në çdo kohë, ju mund të pyesni: 
 

• nëse mësuesi i plotësonte kualifikimet shtetërore dhe kërkesat e ҫertifikimit për 
nivelin e klasës dhe lëndën që ai/ajo jep, 

• nëse mësuesi ka marrë një ҫertifikatë urgjente ose të kushtëzuar përmes së cilës 
janë hequr kualifikimet shtetërore dhe 

• çfarë diplome universitare zotëron mësuesi, duke përfshirë ҫertifikatat e diplomimit 
dhe diploma shtesë, si dhe drejtimin(et), ose fushën(at) e përqëndrimit. 

 
Ju gjithashtu mund të pyesni nëse fëmija juaj merr ndihmë nga një paraprofesional. Nëse fëmija 
juaj merr këtë ndihmë, ne mund të ofrojmë informacion në lidhje me kualifikimet e 
paraprofesionalit.  
Akti Çdo Student Të Jetë i Suksesshëm (ESSA), i cili u nënshkrua në ligj në Dhjetor 2015, 
përfshin të drejtën shtesë për të ditur kërkesat. Në çdo kohë, ju mund të kërkoni: 
 

• Informacion mbi rregullat  në lidhje me pjesëmarrjen e studentëve në vlerësime dhe 
procedurat e përjashtimit, dhe 

• Informacion mbi vlerësimet e kërkuara që përfshijnë: 
o lëndën e testuar, 
o qëllimin e testit, 
o burimin e kërkesës (nëse është e aplikueshme), 
o sasinë e kohës që u duhet studentëve për të përfunduar testin, si dhe 
o koha dhe formati i shpërndarjes së rezultateve. 

 
Të gjitha informacionet e mësipërme mund të kërkohen përmes drejtorit të shkollës suaj. 
Personeli  ynë është i përkushtuar të ndihmojë fëmijën tuaj të zhvillojë aftësitë që i nevojiten për 
të pasur sukses në shkollë dhe më pas. Ky angazhim përfshin sigurimin që të gjithë mësuesit 
dhe  paraprofesionalët tanë të përmbushin kërkesat e zbatueshme të shtetit të Pensilvanisë. 
Mezi presim vitin e ardhshëm shkollor dhe së bashku do të bëjmë një ndryshim në jetën e 
fëmijës suaj. 
 
Sinqerisht, 
 
 
_________________________________ 
Ashley Glasgow-Crockett 
Drejtoreshë e Programeve Federale 


