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Quyền của phụ huynh đối với Bằng cấp giáo viên của Springcreek 2021-2022

Trang 1

Trường tiểu học Springcreek Primary
145 East State Route 36 Piqua, OH

Thông báo về Quyền được biết Trình độ của Giáo viên
Ngày: tháng 8 năm 2021
RE: Đạo luật Thành công của Mọi học sinh (Công luật 114-95), Mục 1112 (e) (1) (A)
Kính gửi Phụ huynh / Người giám hộ: Bạn có quyền được biết về trình độ giảng dạy của
giáo viên của lớp học của trẻ trong một trường nhận tiền Title I. Liên bang không có đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau
(NCLB) Đạo luật yêu cầu bất kỳ khu học chánh địa phương nào nhận được quỹ Title I phải thông báo cho phụ huynh rằng
họ có thể hỏi về trình độ chuyên môn của giáo viên đứng lớp của con họ.
Những bằng cấp này bao gồm:
1. Liệu giáo viên có đáp ứng các tiêu chí cấp phép giáo viên Ohio cho cấp lớp hay không và
các lĩnh vực chủ đề mà giáo viên cung cấp hướng dẫn cho con bạn.
2. Cho dù giáo viên đang giảng dạy trong tình trạng khẩn cấp hoặc tạm thời mà từ bỏ trạng thái
yêu cầu cấp phép.
3. Chuyên ngành cấp bằng đại học của giáo viên và bất kỳ bằng cấp sau đại học nào khác hoặc
chứng nhận (chẳng hạn như Chứng nhận Hội đồng Quốc gia) do giáo viên và lĩnh vực
kỷ luật, chứng chỉ hoặc bằng cấp.
4. Liệu con bạn có được cung cấp dịch vụ bởi các nhân viên phụ trách hướng dẫn hay không và nếu có,
trình độ của họ.
Đính kèm, bạn sẽ tìm thấy thông tin cho tất cả nhân viên của Springcreek Primary .. Nếu bạn
có thêm thắc mắc, vui lòng gửi lại lá thư này đến địa chỉ được liệt kê ở trên. Hoặc bạn có thể liên hệ
hiệu trưởng hoặc thư ký tòa nhà. Hãy chắc chắn cung cấp thông tin sau với yêu cầu của bạn.
Họ và tên của trẻ: ______________________________________________________________
Họ và tên của Phụ huynh / Người giám hộ: ______________________________________________________
Địa chỉ nhà: ____________________________________________________________________
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

1/2

10/11/21, 1:58 PM

Quyền của phụ huynh đối với Bằng cấp giáo viên của Springcreek 2021-2022

Thành phố, Tiểu bang, Zip: _______________________________________________________________
Tên của giáo viên: ______________________________________________________________
Trân trọng,

Ross Loudenback, Hiệu trưởng
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