
 

 
LUẬT THÀNH CÔNG CỦA MỖI HỌC SINH  (EVERY STUDENT SUCEEDS ACT) (ESSA) 

Thông báo các quyền của phụ huynh/Giám hộ  
 
Phụ huynh/Giám hộ của Trường Công Lấp Des Moines có quyền có quyền để tìm hiểu về các 
tiêu chuẩn sau của giáo viên của con em mình: Giấy phép nhà nước cần thiết cho cấp lớp và 
nội dung giảng dạy, tình trạng giấy phép hiện tại của giáo viên của con mình, và chứng nhận tốt 
nghiệp. Quý vị cũng có quyền yêu cầu trình độ của một trợ giảng giảng dạy những người phục 
vụ con em của quý vị trong chương trình Title I hoặc nếu trường của con quý vị điều hành một 
chương trình Title I toàn trường. Phụ huynh / người giám hộ có thể yêu cầu thông tin này từ 
văn phòng Học thuật bằng cách liên hệ Wilma Gajdel tại wilma.gajdel@dmschools.org  hoặc 
515-242-7937. Bạn cũng có thể yêu cầu thông tin này bằng cách gửi thư yêu cầu đến Văn 
phòng Học thuật, Các Trường Công Lập Des Moines, 2100 Fleur Avenue, Des Moines, Iowa 
50312. 
Các Trường Công Lập Des Moines đảm bảo rằng phụ huynh sẽ được thông báo bằng văn bản 
nếu con của họ đã được học, hoặc đã được giảng dạy bởi một giáo viên trên hơn bốn tuần liên 
tiếp bởi một giáo viên không được coi là có trình độ cao. 

Mẫu – Thư Thông báo cho Phụ huynh 
Giáo viên không Có Tiêu Chuẩn Cao 

(Bao gồm giáo viên thay thế trong hơn bốn tuần) 
Ngày 
 
Kính gởi phụ huynh và giám hộ, 
 
LUẬT THÀNH CÔNG CỦA MỖI HỌC SINH của liên bang(ESSA) được ký bởi tổng thống 
Obama vào tháng 12 năm 2015 yêu cầu tất cả các trường phải thông báo cho cha mẹ hoặc 
người giám hộ sau khi một lớp học đã được giảng dạy trong bốn tuần liên tiếp bởi một giáo viên 
không được coi là có trình độ cao cho lãnh vực môn học cụ thể đó. Trong khi có rất nhiều cách 
khác nhau mà một giáo viên có thể chứng minh rằng người đó có trình độ cao trong một môn 
nhất định, yêu cầu khá khó khăn hơn để đáp ứng cho một giáo viên có trách nhiệm giảng dạy 
nhiều môn học chính.  
 
Mục đích của lá thư này là để thông báo cho quý vị rằng Thầy/cô. __________________ không 
được coi là có trình độ cao dưới ESSA trong một hoặc nhiều bộ môn được giảng dạy cho con 
em. 
 
Hãy yên tâm rằng điều này không có nghĩa là giáo viên này không đủ điều kiện để giao lớp học 
này. Thầy/Cô _________________ đáp ứng các yêu cầu của tiểu bang cho vị trí này. Được cho 
chuẩn bị và kinh nghiệm chuyên nghiệp của mình. chúng tôi tin rằng con của quý vị đang nhận 
được một nền giáo dục chất lượng cao trong lớp học của nó. (Thông tin bổ sung có thể được 
thêm vào tùy ở các huyện .) 
 
Nếu quý vị có bất kỳ mối quan tâm nào liên quan đến thông tin này, quý vị có quyền là phụ 
huynh để xem xét trình độ các giáo viên của con quý vị. Vui lòng liên hệ 
___________________ tại _______________ nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi. 
 
Kính, 
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