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Thông Báo Thường Niên Dành Cho Phụ Huynh 
Quyền Yêu Cầu Bằng Cấp Của Giáo Viên 

Trường Học: Trường Tiểu Học St. Leonard Ngày: Ngày 15 tháng 9 năm 2022 

Kính gửi Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ, 

Trường học của chúng tôi nhận được quỹ liên bang tài trợ cho các chương trình Đề Mục I theo Đạo Luật Mọi 
Học Sinh Đều Thành Công Năm 2015 (Every Student Succeeds Act, ESSA). Trong suốt năm học, chúng tôi 
sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị thông tin quan trọng về luật này và quá trình học tập của con quý vị. 

Chúng tôi vô cùng tự hào về đội ngũ giáo viên, dường như họ đã sẵn sàng cho năm học tới, và công tác chuẩn 
bị để cung cấp cho con quý vị một nền giáo dục chất lượng cao. Là một trường học Đề Mục I, chúng tôi phải 
đáp ứng các quy định của liên bang liên quan đến trình độ của giáo viên như được định nghĩa trong ESSA. 
Theo các quy định này, quý vị có quyền yêu cầu thông tin về trình độ chuyên môn của (các) giáo viên tham 
gia giảng dạy hoặc (các) trợ lý chuyên gia của con quý vị. Nếu quý vị yêu cầu thông tin này, học khu hoặc 
trường học sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin sau càng sớm càng tốt: 

a. nếu giáo viên đã đáp ứng các yêu cầu cấp phép của tiểu bang đối với cấp lớp và môn học mà 
giáo viên đang giảng dạy; 

b. nếu các yêu cầu cấp phép của tiểu bang đã được miễn cho giáo viên trên cơ sở tạm thời; 
c. loại chuyên ngành đào tạo trên bằng đại học của giáo viên và hạng bằng đối với bất kỳ bằng 

cấp hoặc chứng chỉ sau đại học nào; và 
d. nếu con quý vị đang nhận các dịch vụ Đề Mục I từ các trợ lý chuyên gia và nếu có, bằng 

cấp của con quý vị. 

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi cam kết giúp con quý vị phát triển kiến thức học thuật và tư duy phản biện mà 
trẻ cần để thành công ở trường và hơn thế nữa. Cam kết đó bao gồm việc đảm bảo rằng tất cả giáo viên và trợ lý 
chuyên gia của chúng tôi đều có trình độ chuyên môn cao. 

Nếu quý vị muốn yêu cầu thông tin này hoặc nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về việc phân công con quý vị 
cho một giáo viên hoặc trợ lý chuyên gia, vui lòng liên hệ với nhân viên sau đây tại trường học của con quý vị. 

Tên: Tammy Rudzinski Chức Danh: Hiệu Trưởng 
Email: rudzinskit@calvertnet.k 12.md.us Điện Thoại: 443-550-9760 

Cảm ơn quý vị đã quan tâm và tham gia vào quá trình học tập của con em mình. 

Trân trọng, 

  
Tiến Sĩ Andraé Townsel 
Giám Đốc Học Khu 

Zach Seawell 
Giám Đốc Nhân Sự 
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