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Setyembre 2022 

Mahal na mga Magulang, 

Bilang pagsunod sa mga kinakailangan ng ang Bawat Ma-aaral ay Nagtatagumpay Every Student Succeeds Act (ESSA), nais ipaalam sa 
iyo ng Distrito ng Paaralang Central Kitsap na maaari kang humiling ng impormasyon tungkol sa mga propesyonal na kwalipikasyon 
ng (mga) guro ng iyong estudyante o (mga) parapropesyonal sa pagtuturo. 

 
A. Maaaring hilingin ang sumusunod na impormasyon para sa (mga) guro: 

1. Kung natugunan ng guro ang mga kinakailangan sa sertipikasyon ng guro sa Washington para sa antas ng baitang at mga 
paksa kung saan nagbibigay ang guro ng pagtuturo; 

2. Kung ang guro ay nagtuturo sa ilalim ng isang emerhensiya o iba pang pansamantalang katayuan kung saan ang mga 
kwalipikasyon o pamantayan sa sertipikasyon ng Washington ay tinalikuran; 

3. Ang college major at anumang sertipikasyon o degree na natapos na hawak ng guro; at 
4. Kung ang mag-aaral ay binibigyan ng mga serbisyo ng mga parapropesyonal at, kung gayon, ang kanilang mga 

kwalipikasyon. 
 

B. Maaaring hilingin ang sumusunod na impormasyon para sa (mga) parapropesyonal sa pagtuturo: 
Ang mga parapropesyonal ay dapat magtrabaho sa ilalim ng pangangasiwa ng isang sertipikadong guro. Sa mga paaralan na 
nagpapatakbo ng isang malawakang programa sa paaralan, ang lahat ng parapropesyonal ay dapat matugunan ang mga propesyonal 
na kwalipikasyon. Sa isang programang Naka-target na Tulong, ang sinumang parapropesyonal na nasa ilalim ng direktang 
pangangasiwa ng isang sertipikadong guro ay dapat matugunan ang mga propesyonal na kwalipikasyon. 
Ang mga paraeducator ay maaaring magbigay ng kopya ng kanilang diploma sa hayskul — hindi kailangan ang mga transcript. Ang 
lahat ng parapropesyonal na nagtatrabaho sa mga paaralan na nagpapatakbo ng Title I, Part A na programa ay dapat may diploma sa 
hayskul o GED, at nakakumpleto ng sumusunod: 

1. Hindi bababa sa dalawang taon ng pag-aaral sa isang instituto ng mas mataas na edukasyon; o 
2. Nakakuha ng associate’s degree o mas mataas; o 
3. Ipasa ang ETS ParaPro Assessment. (Ang pagtatasa na ito ay sumusukat sa mga kasanayan at kaalaman sa nilalaman na may 

kaugnayan sa pagbabasa, pagsulat, at matematika); 
4. Nakumpleto na ang mga kinakailangan sa apprenticeship, at maaaring magpakita ng Journey Card o sertipikasyon na 

ipapakita. Bagama't hindi na inaalok ang enrollment sa portfolio at apprenticeship, patuloy na pararangalan ng Opisina ng 
Superindente ng Pampublikong Intruksyon Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) ang landas na ito. 

 
Kung gusto mong humiling ng impormasyon tungkol sa kwalipikasyon ng guro ng iyong anak at paraprofessional sa pagtuturo, 
mangyaring makipag-ugnayan sa punong-guro ng gusali. 
 
May karapatan kang magsampa ng reklamo laban sa isang distrito ng Paaralan o Tagapagbigay ng Serbisyo sa Paaralan kung 
naniniwala kang may paglabag sa isang pederal na tuntunin, batas, o regulasyon o isang regulasyon ng estado na nalalapat sa isang 
pederal na programa. Mangyaring isumite muna ang reklamo sa lokal na antas. Kung hindi mo maabot ang isang kasiya-siyang 
solusyon, mayroong isang link sa webpag ng distrito ng paaralane http://www.ckschools.org/programs/title_i pagpapaliwanag sa 
pamamaraan ng reklamo. 
 
Taos-puso, 

 
 

Sonia Barry 
Assistant Direktor sa Serbisyo ng Mag-aaral 
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