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Centennial School District 28J
Thông Báo Hàng Năm Dành Cho Cha Mẹ
Quyền Yêu Cầu Ðược Biết về Khả Năng Chuyên Môn của Giáo Viên

Trường: ____________________________________________________________________
Ngày: ________________________________
09/28/2020
Patrick Lynch Elementary
(th/ng/nnnn)

Trường học của chúng tôi nhận được khoản tiền tài trợ của liên bang cho các chương trình theo Đạo Luật Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học
Cơ Sở (Elementary and Secondary Education Act (ESEA)), như được sửa đổi (năm 2015). Trong suốt niên học, chúng tôi sẽ tiếp tục gởi đến
quý vị những tin tức quan trọng về luật này và về việc học của con em quý vị. Theo luật giáo dục hiện tại, các giáo viên phải có chứng nhận
và giấy phép của Tiểu bang. Chứng nhận và giấy phép của Tiểu bang là chương trình đào tạo bắt buộc để trở thành giáo viên.
Chúng tôi rất tự hào về các giáo viên của mình và cho rằng họ đã sẵn sàng cho năm học sắp tới. Chúng tôi sẵn sàng đem đến cho con em của
quý vị một nền giáo dục chất lượng cao. Quý vị có quyền yêu cầu các thông tin về khả năng chuyên môn của (các) giáo viên hoặc (các) trợ
giảng trong lớp của con em quý vị. Trợ giảng hỗ trợ về học tập hoặc các hỗ trợ khác cho học sinh dưới sự giám sát trực tiếp của giáo viên.
Nếu quý vị yêu cầu những thông tin này, học khu hoặc nhà trường sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin sau đây trong thời gian sớm nhất:

a.
b.
c.
d.
e.

liệu giáo viên đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận và giấy phép của Tiểu bang cho các cấp lớp và môn học mà giáo viên đó giảng
dạy hay không;
liệu yêu cầu về chứng nhận và giấy phép của tiểu bang có được khước từ (không bắt buộc vào lúc này) đối với giáo viên trong
trường hợp khẩn cấp hay tạm thời khác không;
liệu giáo viên có đang giảng dạy trong lĩnh vực chuyên môn mà giáo viên đó được chứng nhận hoặc cấp phép hay không;
liệu giáo viên có đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận, giấy phép, đăng ký hoặc tương thích khác được Tiểu bang chấp thuận hoặc
công nhận không. Những yêu cầu này áp dụng đối với bộ môn chuyên ngành mà giáo viên đang giảng dạy và có thể bao gồm giảng
dạy tiếng Anh cho người học Anh ngữ, giáo dục đặc biệt hoặc các dịch vụ liên quan cho học sinh khuyết tật, hoặc cả hai; và
liệu con của quý vị có đang nhận các dịch vụ thuộc Tiêu đề I (Title I) hoặc Giáo Dục Đặc Biệt từ các trợ giảng hay không, khả năng
chuyên môn của giáo viên đó như thế nào.

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi cam kết giúp con của quý vị phát triển tư duy xã hội, học tập và phản biện mà các em cần có để thành công
ở cả trong và ngoài trường học. Cam kết đó bao gồm sự đảm bảo rằng tất cả các giáo viên và trợ giảng của chúng tôi đều có kỹ năng tốt.
Nếu quý vị muốn yêu cầu thông tin về (các) giáo viên hoặc trợ giảng, hoặc nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc phân bổ giáo viên hoặc
trợ giảng cho con của quý vị, vui lòng liên hệ với người có thông tin như sau tại trường của con quý vị:
Tên: _______________________________________________________________
Chức danh: Principal
___________________________________
Jeffrey Cerveny
Email: ______________________________________________________________
Điện thoại: ___________________________________
Jeffrey_Cerveny@csd28j.org
503-762-3203
Cảm ơn sự quan tâm và cộng tác của quý vị trong việc giáo dục con em mình.
Trân trọng,

Principal

Jeffrey Cerveny
Tên

Chức danh

Học khu không phân biệt đối xử theo chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, độ tuổi, hay mức độ khuyết tật trong các vấn đề liên
quan đến công tác tuyển dụng hay trong quá trình tạo điều kiện cho các cá nhân tiếp cận chương trình hay sử dụng dịch vụ. Học khu tạo điều
kiện tiếp cận bình đẳng cho Hội Nam Hướng Đạo Sinh (Boy Scouts) và các nhóm thanh niên được chỉ định khác. Người sau đây được chỉ
định để giải quyết các thắc mắc và khiếu nại liên quan đến các chính sách không phân biệt đối xử và để điều phối các nỗ lực tuân thủ:

Denise Wright
Tên: _______________________________________________________________
Chức danh: __________________________________
Student Services Director
18135 SE Brooklyn, Portland, OR 97236
Địa Chỉ: __________________________________________________________________________________________________________

503-760-7990
Điện thoại: __________________________________________________________
Email: Denise_Wright@csd28j.org
______________________________________
Quý vị cũng có thể gửi thắc mắc hoặc khiếu nại đến Office for Civil Rights, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue S.W.,
Washington D.C. 20202, hoặc gọi số (800) 421-3481 hoặc (877) 521-2172 (TTY).
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