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Para:   Pais e/ou Responsáveis 

 

De:   Sara Dingledy, Diretor 

 

Data:   Agosto de 2017 

 

Assunto:  Notificação aos pais das qualificações dos professores - Cumprimento com a PL 

107-110 Seção 1111 (h) (6)  

 

O Ato Federal de 2001 “No Child Left Behind” exige que os distritos escolares que recebem 

financiamento Federal Título I, para notificar os pais do seu direito de conhecer a qualificação 

profissional dos professores em sala de aula que instruem seus filhos ou filhas.  

 

Como um receptor destes fundos, a Martha's Vineyard Regional High School irá fornecer-lhe 

informações em tempo hábil, se você pedir. Mais especificamente, você tem o direito de solicitar 

as seguintes informações sobre cada um dos professores do(a) seu/sua filho(a) em sala de aula:  

 

 Se o professor atende as qualificações do Estado e os critérios de licenciamento para as 

séries e disciplinas, ele ou ela ensina.  

 Se o professor está ensinando em emergência ou provisório em razão de algumas 

circunstâncias especiais.  

 O grau de instrução do professor, se o professor tem algum outro certificado ou diploma 

avançado na disciplina que ensina. 

 As qualificações dos paraprofissionais caso seu/sua filho(a) receba ajuda dos mesmos.  

 

A Martha's Vineyard Regional High School está empenhada em fornecer ensino de qualidade 

para todos os alunos e faz isso empregando os profissionais mais qualificados para ensinar e 

apoiar cada aluno(a) na sala de aula. Se você gostaria de receber alguma das informações acima 

sobre o professor do(a) seu/sua filho(a), entre em contato com o diretor, Sara Dingledy, em (508) 

693-1033 ext. 126. 

 

http://www.mvrhs.org/

