
 
 

 
Quyền của Phụ huynh biết thông tin theo Bộ luật Hỗ trợ Giáo dục Tiểu học và Trung học (ESEA) [Mục 1112(e)(1)(A)]  

và Bộ luật Mọi Học sinh Thành đạt [Mục 1112(e)(1)(A)] 

 

Tháng 10 năm 2017 

 

Kính gửi Quý vị Phụ huynh/Giám hộ: 

 
Trường Hiến chương Nghệ thuật Dân gian – Kho tàng Văn hoá nhận tài trợ Liên bang Khoản I để giúp học sinh 

đạt các chuẩn học hành của tiểu bang.  Suốt năm học, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin quan 

trọng về bộ luật này và tiến độ học vấn của con em quý vị.  Thư này để cho quý vị biết quyền được thông tin về 

trình độ chuyên môn của nhân viên phục vụ lớp học đang dạy con em quý vị. 

 

Tại Trường FACTS, chúng tôi rất hãnh diện về đội ngũ giáo viên luôn sẵn sàng giáo dục con em quý vị với chất 

lượng cao.  Như mọi trường nhận Khoản I, chúng ta làm đúng các quy định liên bang về trình độ chuyên môn ấn 

định trong luật ESSA.  Những quy định này cho phép quý vị biết về trình độ và bằng cấp của thầy cô dạy con 

em quý vị.  Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các thông tin này cho quý vị.  Bất cứ lúc nào, quý vị đều có thể hỏi: 

 

• Thầy cô đã đạt đúng các trình độ chuyên môn và các bằng cấp chứng chỉ của tiểu bang để dạy ở cấp bậc 

và môn học họ đang dạy hay không, 

• Thầy cô đã có chứng chỉ khẩn cấp hay có điều kiện được miễn các tiêu chuẩn tiểu bang hay chưa, và 

• Thầy cô đã có bằng cử nhân hay cao học nào, kể cả các chứng chỉ bậc cao học và các bằng cấp khác, 

theo đúng các bộ môn hay ngành chuyên môn. 

 

Quý vị có thể hỏi thêm xem con em quý vị có được phụ giúp của một phụ tá chuyên môn không.  Nếu con em 

quý vị nhận được phụ giúp này, chúng tôi có thể cho quý vị thông tin về trình độ chuyên môn của phụ tá này. 

 

Bộ luật Mọi Học sinh Thành đạt (ESSA) được phê chuẩn thành luật vào tháng 12 năm 2015, và tái hiệu lực Bộ 

luật Giáo dục Tiểu học và Trung học năm 1956 (ESEA) có ghi thêm quyền yêu cầu được biết.  Vào bất cứ lúc 

nào, phụ huynh hoặc một người trong gia đình có thể yêu cầu: 

• Thông tin về các chính sách liên quan đến sự tham gia của học sinh vào các kỳ thi khảo sát và các thủ 

tục xin miễn tham gia, và 

• Thông tin về các kỳ thi khảo sát bắt buộc gồm có 

o thi khảo sát môn gì, 

o mục tiêu của kỳ thi, 

o nguồn cơn của cuộc thi bắt buộc (nếu thích hợp), 

o học sinh làm trọn bài thi mất bao lâu, và 

o thời điểm và hình thức phổ biến các kết quả thi. 

 

Nhân viên chúng tôi cam kết giúp con em quý vị phát huy kiến thức hàn lâm và lối suy nghĩ có phán đoán cháu 

cần có để thành đạt trong việc học và ngoài đời. Cam kết này nghĩa là biết rõ và chắc rằng tất cả các thầy cô và 

phụ tá chuyên môn đều hội đủ mọi yêu cầu của tiểu bang Pennsylvania. 

 

Nếu có câu hỏi, xin quý vị gọi Hiệu trưởng Pheng tại số 215-569-2600 hoặc qua email plim@factschool.org. 

 

Kính thư,  

 

 

Ellen Somekawa 

Giám đốc Điều hành 
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