
 
Mẹ Quyền Thông tin Know theo yêu cầu của Chương Trình Trợ Giáo Dục Tiểu (ESEA) [Mục 1112 (e) 

(1) (A)] và Mỗi Sinh viên Thành Công Act [Mục 1112 (e) (1) (A)] 
 

Tháng Tám 2019 
 
Kính gửi phụ huynh / người giám hộ hợp pháp:  
 
Con bạn tham dự Trung tâm tiểu học vùng cao / Trung tâm trung cấp Hillview, nơi nhận được quỹ Tiêu 

đề Liên bang I để hỗ trợ học sinh đạt tiêu chuẩn thành tích của tiểu bang. Trong suốt năm học, chúng tôi 

sẽ cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về luật này và giáo dục của con bạn. Thư này cho bạn biết về 

quyền yêu cầu thông tin về trình độ của nhân viên lớp học làm việc với con bạn.   
 
Ở cấp tiểu học, chúng tôi rất tự hào về các giáo viên của mình và cảm thấy họ đã sẵn sàng cho năm học 

sắp tới và sẵn sàng cung cấp cho con bạn một nền giáo dục chất lượng cao. Là một trường Title I, chúng 

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

ESEA. Các quy định này cho phép bạn tìm hiểu thêm về đào tạo và thông tin đăng nhập của giáo viên của 

con bạn. Chúng tôi rất vui khi cung cấp thông tin này cho bạn. Bất cứ lúc nào, bạn có thể hỏi: 
 

 Giáo viên có đáp ứng các yêu cầu về trình độ và chứng chỉ của nhà nước đối với cấp lớp và môn 

học mà anh ấy / cô ấy đang giảng dạy hay không,  
 giáo viên có nhận được chứng chỉ khẩn cấp hoặc có điều kiện thông qua trình độ chuyên môn của 

tiểu bang hay không, và  
 bằng đại học hay sau đại học độ giáo viên giữ, bao gồm chứng chỉ tốt nghiệp và bằng cấp bổ 

sung, và (các) chuyên ngành hoặc khu vực tập trung.  

 
Bạn cũng có thể hỏi liệu con bạn có nhận được sự giúp đỡ từ một nhân viên bán chuyên nghiệp không. 

Nếu con bạn nhận được sự trợ giúp này, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin về trình độ chuyên 

môn của người bán chuyên nghiệp.   
 
Đạo luật Thành công Mỗi Học sinh (ESSA) đã được ký thành luật vào tháng 12 năm 2015 và ủy quyền lại 

Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học năm 1956 (ESEA) bao gồm cả quyền được biết thêm yêu cầu. 

Bất cứ lúc nào, phụ huynh và thành viên gia đình đều có thể yêu cầu: 
 Thông tin về các chính sách liên quan đến việc học sinh tham gia đánh giá và thủ tục từ chối và 
 Thông tin về các đánh giá bắt buộc bao gồm  

 vấn đề được kiểm tra,  

 mục đích của bài kiểm tra,  

 nguồn yêu cầu (nếu có), 

 lượng thời gian học sinh phải hoàn thành bài kiểm tra, 

 thời gian và định dạng của việc phổ biến kết quả. 

Nhân viên của chúng tôi cam kết giúp con bạn 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 đảm bảo rằng tất cả giáo viên và nhân 

viên bán hàng của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu hiện hành của tiểu bang Pennsylvania.    
 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sự phân công của con bạn với một giáo viên hoặc người bán chuyên 

nghiệp, vui lòng liên hệ với Tammi Martin theo số 724-458-7570 hoặc gửi email cho tôi tại 

tammi.martin@gcasdk12.org. 
 


