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Phụ Huynh/ Người Giám Hộ cần biết
Ngày 1 tháng 8, năm 2014
Phụ huynh/Người giám hộ thân mến,
Trẻ của quý vị nhận sự tài trợ của Title I và theo nghị định “Không có trẻ em nào bị lãng quên” (No child
Left Behind Act).
Không có trẻ em nào bị lãng quên (NCLB) đòi hỏi:




Tăng thêm phần trách nhiệm cho các trường học của địa phương và tiểu bang.
Phụ huynh/ Người giám hộ có quyền lựa chọn trường học đặc biệt là những trường có điểm thấp.
Dành quyền sử dụng tài chính cho các cơ quan giáo dục của Tiểu bang và địa phương được linh
hoạt.

Theo nghị định “Không có trẻ em nào bị lãng quên” (NCLB), phụ huynh/người giám hộ có quyền đòi hỏi
những giãng viên có trình độ chuyên môn cao hoặc những phụ giáo có đủ chuyên ngành. Thư này thông
báo đến quý vị biết về quyền được lựa chọn những giãng viên hoặc những phụ giáo cho con em mình:





Cho dù LEA đã có bằng cấp của giãng viên cho cấp lớp và các môn học mà giãng viên giảng dạy.
Cho dù các giãng viên đang giảng dạy chỉ là tạm thời có đủ khả năng mà LEA đã có bằng chứng
chỉ.
Cho dù những giãng viên có bằng Đại học, Cao học về chuyên ngành của họ.
Cho dù trẻ đã nhận được sự hổ trợ của phụ giáo và họ có đủ khả năng.

Nếu quý vị muốn tìm hiểu về thầy/cô giáo hoặc những phụ giáo của con em mình, vui lòng liên lạc với
Hiệu trưởng trường học.
Chúng tôi mong muốn con em quý vị sẽ thành công trong học đường. Chúng tôi chân thành cảm ơn
những hợp tác nổ lực của quý vị cung cấp hầu đem lại một nền học vấn tốt nhất cho con em của quý vị.
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