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Yêu cầu thông tin: Quyền được biết của phụ huynh 

Theo yêu cầu của Đạo luật Thành công của Mọi Học sinh (ESSA) 

 

Kính gửi Quý phụ huynh/Người giám hộ, 
 

DCPS nhận được quỹ liên bang cho các chương trình Tiêu đề I là một phần của Đạo luật Thành công 
của Mọi Học sinh (ESSA). Theo ESSA, bạn có quyền yêu cầu thông tin liên quan đến trình độ chuyên 
môn của (các) giáo viên đứng lớp của con bạn và các chuyên gia phụ trách, nếu con bạn nhận được 
dịch vụ từ một chuyên gia bán chuyên nghiệp 

Vui lòng nhập thông tin của bạn bên dưới và gửi email mẫu đơn đã điền tới: PRTK@k12.dc.gov. 
Khi bạn đã hoàn thành biểu mẫu, một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ lại với thông 
tin được yêu cầu trong vòng 5 đến 7 ngày làm việc.  

Nếu bạn cần hỗ trợ hoàn thành biểu mẫu hoặc có thêm câu hỏi, vui lòng gửi email cho chúng tôi 
theo số PRTK@k12.dc.gov và chúng tôi sẽ có thể cung cấp hỗ trợ bổ sung.  

Tên phụ huynh:          

Số điện thoại:          

Địa chỉ email:          

Tên học sinh:          

Tên trường:           

Thẻ học sinh:          Lớp    

Yêu cầu được cung cấp thông tin về (vui lòng kiểm tra tất cả những gì áp dụng) 

Tên giáo viên:          
  Các loại bằng cấp chứng chỉ:   

  Khu vực nội dung (nếu có):  

 

Tên người chuyên gia bán chuyên nghiệp: ____________________________________________ 

Trình độ chuyên môn của chuyên gia bán chuyên nghiệp:  

 

Chỉ sử dụng cho văn phòng trung tâm: 

Ngày nhận được biểu mẫu:       

Ngày hoàn thành và trả lời cho phụ huynh/người giám hộ:      
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