November 20, 2020
Dear St. Barnabas Families,
We are writing with the exciting news that our school and the Independence Mission Schools (IMS) network
is going through the accreditation process with the Middle States Association. This process must be
completed every seven years. Completing accreditation helps our school in two key ways. First, we learn
what we are doing well and where we need to improve, and we set goals for the next seven years. Second,
accreditation lets the greater community know that we are a top-quality school that takes the work of
educating students seriously. For these reasons, we have spent the last two years completing the necessary
steps to reaccredit our school.
Our Goals
In 2018, we surveyed staff, parents and students to understand our strengths and areas for improvement.
We identified three important areas of focus.
1) Literacy – Students will be on track for college and career readiness in literacy.
2) Math – Students will be on track for college and career readiness in math.
3) Mission & School Culture – The IMS network will develop a tool to measure school culture and how
well our culture reflects our mission.
The action plans for each of our goals will be available on the IMS website, at
www.independencemissionschools.org, soon.
Important Dates
We began this process in 2018 and are now in the final stage, which is hosting a team of experts to visit our
school. Beginning November 24th, members of the Middle States team will be visiting each of the IMS
schools. The team will evaluate our facilities and observe classrooms. Then, from December 1st-3rd, the team
will conduct interviews of staff and parents to learn more about what it means to teach and learn at St.
Barnabas. Please let me know if you are interested in participating in a virtual interview; the network is
looking for one parent representative from each school.
The accreditation journey is a long one and we would not have been able to make it this far without the
valuable input you’ve provided along the way. Thank you for your continued partnership and support!

Sincerely,
Mr. Tom Whittle
Principal

Ms. Becca Lord
Assistant Principal

20 de noviembre de 2020
Estimadas familias de St. Barnabas,
Le escribimos con la emocionante noticia de que nuestra escuela y la red de Independence Mission Schools
(IMS) están pasando por el proceso de acreditación con la Middle States Association. Este proceso debe
completarse cada siete años. Completar la acreditación ayuda a nuestra escuela de dos maneras clave.
Primero, aprendemos lo que estamos haciendo bien y dónde debemos mejorar, y nos fijamos metas para los
próximos siete años. En segundo lugar, la acreditación le permite a la comunidad en general saber que somos
una escuela de alta calidad que se toma en serio el trabajo de educar a los estudiantes. Por estas razones,
hemos pasado los últimos dos años completando los pasos necesarios para volver a acreditar a nuestra
escuela.
Nuestras metas
En 2018, encuestamos al personal, los padres y los estudiantes para comprender nuestras fortalezas y áreas
de mejora. Identificamos tres áreas importantes de enfoque.
1) Alfabetización: los estudiantes estarán encaminados a la preparación universitaria y profesional en
alfabetización.
2) Matemáticas: los estudiantes estarán encaminados a la preparación universitaria y profesional en
matemáticas.
3) Misión y cultura escolar: la red IMS desarrollará una herramienta para medir la cultura escolar y qué tan
bien nuestra cultura refleja nuestra misión.

Los planes de acción para cada una de nuestras metas estarán disponibles en el sitio web de IMS, en
www.independencemissionschools.org, pronto.
Fechas importantes
Comenzamos este proceso en 2018 y ahora estamos en la etapa final, que está recibiendo a un equipo de
expertos para visitar nuestra escuela. A partir del 24 de noviembre, los miembros del equipo de Middle
States visitarán cada una de las escuelas de IMS. El equipo evaluará nuestras instalaciones y observará las
aulas. Luego, del 1 al 3 de diciembre, el equipo realizará entrevistas con el personal y los padres para
aprender más sobre lo que significa enseñar y aprender en St. Barnabas. Por favor avíseme si está interesado
en participar en una entrevista virtual; la red está buscando un representante de padres de cada escuela.
El viaje de acreditación es largo y no hubiéramos podido llegar tan lejos sin la valiosa aportación que nos ha
brindado a lo largo del camino. ¡Gracias por su colaboración y apoyo continuos!
Sinceramente,

Sr. Tom Whittle

Sra. Becca Lord

Director

asistente principal

20 tháng 11 năm 2020
Kính gửi các gia đình St. Barnabas,
Chúng tôi viết thư với tin tức thú vị rằng trường của chúng tôi và mạng lưới Trường Truyền giáo Độc lập (IMS)
đang trải qua quá trình công nhận với Hiệp hội các Hoa Kỳ. Quá trình này phải được hoàn thành sau mỗi bảy
năm. Hoàn thành kiểm định chất lượng giúp trường chúng tôi theo hai cách chính. Đầu tiên, chúng tôi tìm
hiểu những gì chúng tôi đang làm tốt và những điểm chúng tôi cần cải thiện, và chúng tôi đặt mục tiêu cho
bảy năm tới. Thứ hai, việc công nhận cho phép cộng đồng lớn hơn biết rằng chúng tôi là một trường chất
lượng hàng đầu, coi trọng công tác giáo dục học sinh. Vì những lý do này, chúng tôi đã dành hai năm qua để
hoàn thành các bước cần thiết để tái công nhận trường của chúng tôi.
Mục tiêu của chúng tôi
Trong năm 2018, chúng tôi đã khảo sát nhân viên, phụ huynh và học sinh để hiểu rõ điểm mạnh và các lĩnh
vực cần cải thiện của chúng tôi. Chúng tôi xác định ba lĩnh vực trọng tâm quan trọng.
1) Biết đọc biết viết - Học sinh sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho việc học đại học và nghề nghiệp trong việc đọc viết.
2) Toán - Học sinh sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp trong môn toán.
3) Sứ mệnh & Văn hóa Trường học - Mạng IMS sẽ phát triển một công cụ để đo lường văn hóa trường học và
văn hóa của chúng ta phản ánh sứ mệnh của chúng ta tốt như thế nào.

Các kế hoạch hành động cho từng mục tiêu của chúng ta sẽ sớm có trên trang web IMS, tại
www.independencemissionschools.org.
Những ngày quan trọng
Chúng tôi đã bắt đầu quá trình này vào năm 2018 và hiện đang trong giai đoạn cuối cùng, sẽ tổ chức một
nhóm chuyên gia đến thăm trường của chúng tôi. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 11, các thành viên của nhóm
Trung Quốc sẽ đến thăm từng trường IMS. Nhóm sẽ đánh giá cơ sở vật chất của chúng tôi và quan sát các lớp
học. Sau đó, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12, nhóm sẽ tiến hành phỏng vấn nhân viên và phụ huynh để tìm
hiểu thêm về ý nghĩa của việc dạy và học tại St. Barnabas. Vui lòng cho tôi biết nếu bạn muốn tham gia một
cuộc phỏng vấn ảo; mạng đang tìm kiếm một đại diện phụ huynh từ mỗi trường.

Hành trình công nhận là một chặng đường dài và chúng tôi sẽ không thể đi được xa như vậy nếu không có
thông tin đóng góp quý giá mà bạn đã cung cấp trong suốt chặng đường. Cảm ơn bạn đã tiếp tục hợp tác và
hỗ trợ!
Trân trọng,

Ông Tom Whittle

Bà Becca Lord

Hiệu phó

Hiệu trưởng

