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Where Passion Meets Progress 

Estimados Pais / Encarregados de Educai;iio: 

0 Every Student Succeeds Act (ESSA) foi aprovado e decretado lei pelo Congresso dos EUA no ano passado, a 
10 de Dezembro de 2015. 0 ESSA vem substituir o No Child Left Behind Act (NCLB) e ea mais recente re
autoriza9ao do Elementary and Secondary Education Act (ESEA). 

Apesar do NCLB ter sido estruturado para mudar o ensino e aprendizagem, por forma a aumentar o 
desempenho academico dos alunos, os Professores Altamente Qualificados (HQT) provisionados sob o NCLB 
foi eliminado do ESSA. Apesar disso, todos os professores/educadores em Nova Jersey, sao obrigados a ter o/a 
certificado/licenr;:a exigida pelo estado de acordo com a sua especialidade. 

Sob o ESSA, todas as escolas que recebem fundos do Title I devem informar os pais do seu direito para pedir as 
escolas as qualificai;oes profissionais dos professores e para-profissionais dos seus filhos. As nossas escolas 
recebem o financiamento Titulo I e os Directores escolares estarao disponiveis para partilhar essas informar;:oes 
convosco ap6s o seu pedido. 

New Jersey tern alguns dos professores mais bem qualificados no pais, e estamos extremamente orgulhosos da 
qualidade do pessoal docente das escolas escolas publicas de Newark. Todos os nossos professores regulares 
tern formai;ao universitaria e muitos tern formacao avan,;ada. Alem disso, cada professor continua a sua 
aprendizagem atraves de atividades de desenvolvimento profissional e todos os anos todos os professores siio 
obrigatoriamente avaliados para nos certificarmos de que as suas habilita<;oes se mantem ao mais alto nivel de 
exigencia. 

Encorajamo-lo a apoiar a educa,;ao do seu filho/a e a  manter uma comunicai;ao regular com o(s) professor (s) 
do seu filho/a. Para mais informar;:oes sobre o ESSA, e o papel dos pais, visite o site do Departamento de 
Educai;ao dos Estados Unidos (USDE) atraves de http://www.ed.gov/essa. 

Como sempre, os pais podem entrar em contato com Janet D Chavis, no Escrit6rio de Programas e Subsidios 
Federais para discutir nosso Plano Estrategico Distrital, A Pr6xima Decada de 2020-2030, e o importante papel 
dos pais para o sucesso do nosso ecossistema. 

Mantendo a parceria entre as familias e os educadores oferecemos ao seu filho a melhor educar;:ao possivel. 

;:;;� Roger Leon 
Superintendent 
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