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Orang Tua/Wali Orang Tua Murid yang terhormat: 
 

Sekolah kami, Folk Arts-Cultural Treasures Charter School, telah menerima dana Title I dari pemerintah federal 

untuk membantu siswa memenuhi standar prestasi dari negara bagian. Sepanjang tahun ajaran, kami akan 

memberikan informasi penting mengenai peraturan ini dan Pendidikan siswa anda. Surat ini adalah sebagai 

pemberitahuan mengenai hak-hak anda untuk meminta informasi mengenai kualisifikasi dari para guru dan 

karyawan dalam sekolah yang mengajar siswa anda.  
 

Di dalam FACTS, kami sangat bangga atas para guru-guru kami dan merasa bahwa mereka siap untuk mendidik 

anak anda dengan Pendidikan yang berkualitas tinggi. Sebagai sekolah Title I, kami diharuskan untuk memenuhi 

peraturan federal yang menyangkut kualifikasi para guru seperti yang telah didefinisikan dalam ESSA. 

Peraturan ini memberikan kesempatan bagi anda untuk mempelajari lebih dalam kredensial dan pelatihan yang 

telah di terima guru anak anda. Kami akan dengan senang hati menyediakan informasi ini untuk anda. Kapanpun 

juga, anda dipersilahkan untuk bertanya: 
 

• Apakah guru tersebut telah memenuhi kualifikasi dan sertifikasi dari negara bagian untuk kelas dan 

mata pelajaran yang diajarkannya, 

• Apakah guru tersebut telah menerima sertifikat darurat dan berkondisi dimana kualifikasi dari negara 

bagian tidak diharuskan, dan 

• apakah yang dimiliki guru tersebut (S1 atau S2), termasuk juga sertifikat S2 dan gelar2 lainnya, dan 

apakah konsentrasi studi guru tersebut. 
 

Anda juga dipersilahkan untuk menanyakan apakah anak anda menerima bantuan dari karyawan professional 

lainnya yang bukan guru? Bila siswa anda menerima bantuan ini, kami dapat menyediakan anda informasi 

mengenai kualifikasi karyawan tersebut.  
 

The Every Student Succeeds Act (ESSA) yang di tanda tangani dan disahkan menjadi hukum di bulan Desember 

2015 dan memberikan kekuasaan berulang bagi hukum Elementary and Secondary Education Act of 1956 

(ESEA) yang mencakup hak-hak tambahan seperti hak permohonan informasi selanjutnya. Kapanpun juga 

orang tua dan keluarga siswa dapat meminta: 
 

• Informasi dalam kebijaksanaan partisipasi siswa untuk tidak mengikuti ujian dan prosedur tertentu, dan 

• Informasi dalam ujian persyaratan yang mencakup 

o Mata pelajaran yang diuji,  

o Tujuan dari ujian tersebut,   

o Sumber dari persyaratan tersebut (bila memungkinkan), 

o Lamanya waktu ujian bagi siswa, dan  

o Waktu dan format dari hasil ujian tersebut.  
 

Staff kami memiliki komitmen untuk membantu anak anda mengembangkan pengetahuan akademis dan cara 

berpikir yang kritikalnya, yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan dalam sekolah dan di masa depan. 

Komitment ini mencakup juga adanya kepastian bahwa para guru kami dan karyawan professional lainnya 

memenuhi persyaratan dari negara bagian Pennsylvania.  

 

Bila anda memiliki pertanyaan, mohon menghubuni Kepala Sekolah/Principal Pheng di 215-569-2600 atau 

melalui email di plim@factschool.org. 
 

Hormat kami, 

 

Ellen Somekawa 

Direktur Eksekutif 
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