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Thông Báo
Chiếu theo điều luật Xã Hội 114-95, Section 1112(e)(1)(A)(i)-(ii)] and
Section 1112(e)(1)(B)(ii)]

Kg: Tất cả Phụ Huynh / Người Giám Hộ
Từ: Trường Tiểu Học Terrace
Ngày: 25 tháng Mười năm 2020
Tiêu đề: Thông báo cho Phụ huynh Trình độ chuyên môn của Giáo viên

Theo đạo luật của Mọi Học sinh thành công (ESSA) / QUYỀN ĐƯỢC BIẾT CỦA PHỤ HUYNH, đây
là thông báo từ trường Terrace dành cho mọi phụ huynh học sinh đang học trong trường Title I,
quý vị có quyền yêu cầu và kịp thời nhận: a) thông tin liên quan đến trình độ chuyên môn của
các giáo viên và / hoặc chuyên viên phụ trách lớp học của con bạn.
Thông tin về trình độ chuyên môn của giáo viên / phụ giáo, trong lớp của học sinh của bạn sẽ
bao gồm những điều sau:
I. Nếu giáo viên đã có đủ bằng cấp và trình độ các cấp theo tiêu chuẩn của tiểu bang:
II. Nếu giáo viên đang giảng dạy qua bằng cấp tạm thời và được miễn giấy chứng nhận trình độ
của tiểu bang;
III. Giáo viên được phân công dưới sự kỷ luật tạm thời;
IV. Học sinh được giảng dạy bởi những người phụ giáo hay không, và nếu có, thì bằng cấp của
họ là gì [ESSA 1112 (e) (1) (A) (i) - (ii)]
Ngoài thông tin trên, bạn sẽ được thông báo nếu con em của bạn đã được dạy bởi một giáo
viên không có bằng cấp chuyên môn, trong bốn tuần liên tục trở lên. [ESSA 1112 (e) (1) (B) (ii)]
Giáo viên đạt đủ tiêu chuẩn này nếu khu học chánh đang thực hiện chính sách Đổi mới do Bộ
Giáo Dục Đào Tạo đã phê duyệt hoặc giáo viên đã được Tiểu bang chứng nhận phê chuẩn.
Nếu phụ huynh muốn nhận thêm thông tin về những điều trên, xin liên lạc cô hiệu trưởng, April
Falcon-Blanco qua số 713 251-7200.
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