
 
 

Quyền   Lợi   để   Biết   Thông   Tin   của   Phụ   Huynh   theo   yêu   cầu   của   Hỗ   Trợ   Giáo   Dục   Tiểu   Học   và   Trung   Học 

(ESEA)   [Phần   1112(e)(1)(A)]   và   Đạo   Luật   Mỗi   Học   Sinh   Thành   Công   (ESSA)   [Phần   1112(e)(1)(A)] 

 

Tháng 9 ngày 21, năm 2017 

 

Thưa   Quý   Phụ   Huynh   /   Người   Giám   Hộ: 

 

Con   em   của   quý   vị   học   trong   trường   lưu   lại   trên   giấy   này,   và   trường   được   nhận   các   quỹ   Title   I   liên   bang 

để   giúp   học   sinh   đạt   được   các   tiêu   chuẩn   thành   tích   tiểu   bang.   Trong   suốt   năm   học,   trường   sẽ   cung   cấp 

cho   quý   vị   những   thông   tin   quan   trọng   về   luật   này   và   việc   học   hành   của   con   em   quý   vị. 

 

Thư   này   sẽ   cho   quý   vị   biết   về   quyền   lợi   yêu   cầu   thông   tin   về   trình   độ   của   nhân   viên   lớp   học   của   con   em. 

 

Ở   trường   này,   chúng   tôi   rất   tự   hào   về   các   giáo   viên   của   trường   và   cảm   thấy   rằng   họ   đã   sẵn   sàng   cho 

năm   học   tới   và   sẵn   sàng   cung   cấp   cho   con   em   quý   vị   một   nền   giáo   dục   chất   lượng.   Là   một   trường   Title   I, 

trường   phải   đáp   ứng   các   quy   định   của   liên   bang   liên   quan   đến   trình   độ   của   giáo   viên   được   định   nghĩa 

trong   ESEA.   Những   quy   định   này   cho   phép   quý   vị   tìm   hiểu   thêm   về   việc   đào   tạo   giáo   viên   của   con   em. 

Trường   sẵn   sàng   cung   cấp   thông   tin   này   cho   quý   vị.   Bất   cứ   lúc   nào,   quý   vị   có   thể   yêu   cầu   tài   liệu: 

 

● Giáo   viên   có   đáp   ứng   các   tiêu   chuẩn   của   tiểu   bang   và   các   yêu   cầu   chứng   nhận   đối   với   cấp   lớp   và 

môn   học   họ   đang   giảng   dạy, 

● Giáo   viên   có   nhận   được   giấy   chứng   nhận   khẩn   cấp   hoặc   có   giấy   điều   kiện   miễn   giảm   bằng   cấp 

của   tiểu   bang,   và 

● Những   bằng   cấp   đại   học   hoặc   sau   đại   học   mà   giáo   viên   có,   bao   gồm   chứng   chỉ   tốt   nghiệp   và   bằng 

cấp   bổ   sung,   và   các   chuyên   ngành   hoặc   các   khu   vực   tập   trung. 
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Quý   vị   cũng   có   thể   hỏi   coi   con   em   của   quý   vị   có   nhận   được   sự   giúp   đỡ   hộ   trợ   từ   một   giáo   viên   phụ   tá 

chuyên   nghiệp   hay   không.   Nếu   có,   trường   có   thể   cung   cấp   cho   quý   vị   thông   tin   về   trình   độ   của   người 

giáo   viên   phụ   tá   chuyên   nghiệp   này. 

 

Đạo   Luật   Mỗi   Học   Sinh   Thành   Công   (ESSA)   được   ký   kết   vào   tháng   12   năm   2015   và   ủy   quyền   lại   Đạo 

Luật   Hỗ   Trợ   Giáo   Dục   Tiểu   Học   và   Trung   Học   1956   (ESEA)   bao   gồm   thêm   quyền   lợi   để   biết   thông   tin. 

Bất   cứ   lúc   nào,   phụ   huynh   và   thành   viên   trong   gia   đình   có   thể   yêu   cầu: 

 

● Thông   tin   về   chính   sách   liên   quan   đến   sự   tham   gia   của   học   sinh   trong   việc   đánh   giá   và   các   thủ 

tục/điều   kiện   để   miễn   giảm   không   tham   gia,   và 

● Thông   tin   về   các   đánh   giá   bao   gồm: 

o Môn   học   được   kiểm   tra, 

o Mục   đích   của   bài   kiểm   tra, 

o Nguồn   yêu   cầu   (nếu   có), 

o Khoảng   thời   gian   để   sinh   viên   hoàn   thành   bài   kiểm   tra,   và 

o Thời   gian   và   định   dạng   phổ   biến   kết   quả 

 

Nhân   viên   của   trường   cam   kết   giúp   con   của   quý   vị   phát   triển   kiến   thức   học   tập   và   tư   duy   phê   phán   mà 

con   em   cần   để   thành   công   trong   trường   học   và   ngoài   trường.   Cam   kết   đó   bao   gồm   đảm   bảo   tất   cả   các 

giáo   viên   và   giáo   viên   phụ   tá   chuyên   nghiệp   của   trường   đáp   ứng   yêu   cầu   của   tiểu   bang   Pennsylvania. 

 

Nếu   quý   vị   có   bất   cứ   thắc   mắc   nào   về   giáo   viên   hoặc   giáo   viên   phụ   tá   chuyên   nghiệp   cùa   con   em,   vui   lòng 

liên   hệ   với   hiệu   trưởng   của   con   em   quý   vị. 

 
Trân   trọng, 

 
Principal 
Oak Park Elementary School 
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