
Ngày 2 tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi Cha mẹ hoặc Người giám hộ, 

Trường của chúng tôi, Trường Tiểu học Barton, nhận được quỹ liên bang cho các chương trình Title I, 

Part A. Trong suốt năm học, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về luật này vì nó liên 

quan đến việc giáo dục con bạn. Thư này cho bạn biết về quyền yêu cầu thông tin liên quan đến trình độ 

chuyên môn của nhân viên lớp học làm việc với con bạn. Học khu hoặc trường học của chúng tôi sẽ có 

thể cung cấp cho bạn những thông tin sau về trình độ của (các) giáo viên của con bạn: 

 

1. Liệu giáo viên có đáp ứng các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn cấp bằng của tiểu bang đối với các lớp và môn 

học mà họ dạy hay không. 

2. Cho dù giáo viên đang giảng dạy trong tình trạng khẩn cấp hoặc tạm thời vì hoàn cảnh đặc biệt. 

3. Cho dù giáo viên có bất kỳ bằng cấp cao nào và lĩnh vực kỷ luật của chứng chỉ hoặc bằng cấp của giáo 

viên đó hay không. 

Nếu bất cứ lúc nào con bạn bị giáo viên không có trình độ cao dạy trong bốn (4) tuần liên tục trở lên thì 

bạn sẽ được nhà trường thông báo. 

Bạn cũng có quyền yêu cầu thông tin về trình độ của (các) chuyên viên phụ trách hỗ trợ giáo viên của 

con bạn. Nếu con bạn đang nhận các dịch vụ Title I, Part A từ một tổ chức bán chuyên nghiệp, thì học 

khu hoặc trường học của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những thông tin sau: 

 

1. Liệu người bán chuyên nghiệp đã hoàn thành ít nhất hai năm học tại một cơ sở giáo dục đại học. 

2. Nhân viên phụ trách đã hoàn thành bằng cao đẳng trở lên hay chưa. 

3. Liệu nhân viên bán chuyên nghiệp có đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng thông qua thủ 

tục chứng nhận của tiểu bang để xác định chất lượng của nhân viên bán chuyên nghiệp hay không. 

4. Liệu nhân viên phụ trách có: (a) kiến thức và khả năng hỗ trợ các hoạt động học tập, chẳng hạn như 

bài tập về nhà, khả năng đọc, viết, toán học và các hỗ trợ khác khi thích hợp. 

Để yêu cầu thông tin này, vui lòng liên hệ với trường học của con bạn qua điện thoại theo số máy lẻ 870-

572-7294. 6867 hoặc qua email tại: bwinkel@bartonsd.org 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến việc học của con mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 


