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August 12, 2021
Dear Parent,
Vào ngày 10 tháng mười hai, 2015, đạo luật mỗi học viên thành công (ESSA) đã được ký vào luật. Phần 1112 (e)
(1) (A) tiểu bang mà là cha mẹ của một học sinh trong W. E. Cundiff Elementary, nhận tiền tiêu đề I, bạn có quyền
biết được trình độ chuyên môn của các giáo viên lớp học hướng dẫn con bạn. Luật liên bang yêu cầu hệ trường
cung cấp cho bạn thông tin này một cách kịp thời nếu bạn yêu cầu. Cụ thể, bạn có quyền yêu cầu các thông tin
sau về từng giáo viên trong lớp của con bạn:
Cho dù giáo viên đã đáp ứng được văn bằng nhà nước và các tiêu chí cấp phép cho các cấp lớp và các
lĩnh vực đối tượng trong đó giáo viên cung cấp hướng dẫn.
Cho dù giáo viên đang giảng dạy trong trường hợp khẩn cấp hoặc tình trạng tạm thời khác vì hoàn
cảnh đặc biệt.
Cho dù giáo viên đang giảng dạy trong lĩnh vực kỷ luật của chứng nhận hoặc mức độ mà ông/bà đã
nhận được .
Cho dù paraprofessionals cung cấp dịch vụ cho con của bạn và, nếu như vậy, trình độ của họ.
Ngoài các quyền liên quan đến thông tin giáo viên, mục 1112 (e) (2) của đạo luật thành công của mỗi học
sinh là 2015 (ESSA) đòi hỏi các đơn vị trường phải thông báo cho phụ huynh của học sinh trong các trường
title I rằng họ có quyền biết về các chính sách của tiểu bang hoặc bộ phận liên quan đến việc tham gia của
học sinh trong bất kỳ bài kiểm soát nào của ESSA, bao gồm bất kỳ chính sách, thủ tục, hoặc quyền của cha
mẹ để lựa chọn học sinh ra khỏi các bài kiểm định như vậy. Virginia không có chương trình Opt-out, nhưng
nếu bạn muốn nhận được thông tin về việc từ chối kiểm tra SOL, xin vui lòng liên hệBen Williams, RCPS
Director of Assessment, either by phone at 562-3900 x10257, or via e-mail at bewilliams@rcps.us.
Cha mẹ quan tâm đến việc học thêm về thành tích học sinh tại trường có thể truy cập vào Virginia mới sở giáo
dục trường hồ sơ chất lượng trang web. Nó có thể được tìm thấy trực tuyến tại
http://schoolquality.virginia.gov/.
Nếu bạn muốn nhận bất kỳ thông tin này, bao gồm một bản cứng của hồ sơ chất lượng trường học, xin vui lòng
liên hệ với Ashley McCallum, Principal, 857-5009, 1200 Hardy Road Vinton, VA 24179.
Sincerely,

Stephanie Hogan
Executive Director of Instruction
Máy tính-dịch; Xin vui lòng tha thứ cho những sai lầm

