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Mahal na mga Magulang,
Bilang pagsunod sa mga iniaatas ng Mga Paaralang Pampubliko ng Bawat Mag-aaral na Sumusunod
(ESSA) Oak Harbor nais mong ipaalam sa iyo na maaari kang humiling ng impormasyon tungkol sa mga
propesyonal na kwalipikasyon ng (mga) guro ng mag-aaral o (mga) paraprofessional ng pagtuturo.
A. Ang sumusunod na impormasyon ay maaaring hiniling para sa (mga) guro:
1. Kung natutugunan ng guro ang mga kinakailangan sa certification ng guro ng Washington
para sa antas ng grado at mga paksang lugar kung saan nagbibigay ang guro ng
pagtuturo.
2. Kung nagtuturo ang guro sa ilalim ng isang emergency o iba pang pansamantalang
kalagayan kung saan pinawalang-bisa ang mga kwalipikasyon ng kwalipikasyon o
sertipikasyon ng Washington.
3. Ang pangunahing kolehiyo at anumang sertipiko ng graduate o degree na hawak ng guro.
4. Kung ang mag-aaral ay binibigyan ng mga serbisyo ng mga paraprofessionals, at kung
gayon, ang kanilang mga kwalipikasyon.
B. Ang sumusunod na impormasyon ay maaaring hiniling para sa (mga) instructional
paraprofessional:
Ang mga paraprofessionals ay dapat gumana sa ilalim ng pangangasiwa ng isang sertipikadong guro. Sa
mga paaralan na nagpapatakbo ng isang programa sa buong paaralan, ang lahat ng mga
paraprofessionals ay dapat matugunan ang mga propesyonal na kwalipikasyon. Sa isang naka-target na
programa ng Tulong, anumang paraprofessional na direktang pangangasiwa ng isang sertipikadong guro
ay dapat matugunan ang mga propesyonal na kwalipikasyon.
Ang mga paraeducators ay maaaring magbigay ng kopya ng diploma sa kanilang mataas na paaralan ang mga transcript ay hindi kinakailangan. Ang mga paaralan na nagpapatakbo ng isang pamagat na
Titulo I, Bahagi A ay dapat magkaroon ng isang diploma sa mataas na paaralan o GED at nakumpleto ang
mga sumusunod:
1. Nakumpleto ng hindi bababa sa dalawang taon ng pag-aaral sa isang institusyon ng mas
mataas na edukasyon; o
2. Kumuha ng isang associate o mas mataas na degree; o
3. Ipasa ang ETS ParaPro Assessment. Ang mga kasanayan sa pagtatasa ay sumusukat, at
kaalaman sa nilalaman na may kaugnayan sa pagbabasa, pagsusulat at matematika;
4. Nakumpleto dati ang mga kinakailangan sa pag-aaral at dapat ipakita ang
isang paglalakbay card o sertipiko. Ang portfolio at apprenticeships ay hindi na inaalok
para sa pagpapatala; gayunpaman, ang Opisina ng Superintendente ng Pampublikong
Pagtuturo (OSPI) ay patuloy na papurihan ang landas na ito.
Kung nais mong humiling ng impormasyon tungkol sa kwalipikasyon ng guro ng iyong anak at pagtuturo
ng araprofessional ng iyong anak , mangyaring makipag-ugnay sa Kurt Schonberg, Direktor ng Human
Resources sa 360.279.5012.
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