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Dragă părinte sau tutore:
Judeţul nostru este necesar pentru a vă informa de informaţii care le, în funcţie de fiecare Student reuşeşte
Act de 2015 (Public Legea 114-95), au dreptul de a cunoaşte.
La cerere, judeţul nostru este obligat să furnizeze la tine în timp util, următoarele
informaţii:
 Dacă profesorul elevului dvs s-a întîlnit calificarea de stat şi criteriile pentru clasa de acordare a
licenţelor
nivelurile şi domeniilor în care profesorul oferă instrucţiuni.
 Dacă profesorul elevului dvs este de predare în urgenţă sau alt statut provizoriu
prin care statul calificare sau criteriile de acordare a licenţelor au fost anulate.
 Dacă profesorul elevului dvs este de predare în domeniul disciplinei de certificare a
profesor.
 Dacă copilul dumneavoastră este furnizat servicii de paraprofessionals și, în acest caz, calificarea lor.
În plus faţă de informaţiile pe care părinţii ar putea solicita, trebuie să furnizaţi o clădire primind titlul i partea
fondurilor
Fiecare părinte individuale:
 Informaţii privind nivelul de realizare şi de creştere academice de student, dacă este cazul şi
disponibile, pe fiecare stat evaluărilor academice necesare sub titlul I.A.
 În timp util notificare care student a fost atribuit, sau a fost predată pentru 4 sau mai multe
consecutive
săptămâni de un profesor care nu a îndeplinit în stat de certificare sau licensure cerințele aplicabile la
grad nivelul şi supune zona în care a fost atribuit profesorului.
Ca vom continua să lucreze împreună pentru a oferi un succes şcolar pentru copilul dumneavoastră, vă
recomandăm să vizitaţi site-ul informaţii de părinte Missouri şi centrul de resurse
la: http://www.nationalpirc.org/directory/MO-32.htmlpentru resurse si link-uri alte site-uri web pentru a
ajuta în procesul de învăţare a copilului dumneavoastră.
În cazul în care pot fi de ajutor, vă rugăm să contactaţi-mă la 636-231-2005.
Cordial,
Judy Straatmann, Ed.D
Asistent şef, curriculum-ul

