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Thông Báo về Quyền Phụ Huynh Được Biết 
(Parents Right-To-Know Notification) 

 
Tháng Tư 2016 

 
 
Thưa Quý vị Phụ huynh Học Sinh thân mến: 
 
Chiếu theo Đạo luật Mỗi Học sinh Đều Thành Công năm 2015, Học Đường Công Lập DC (DCPS) xin 
thông báo cho quý vị biết rằng quý vị có quyền yêu cầu các tin tức liên quan đến khả năng chuyên môn 
của các giáo viên đang giảng dạy ở cấp lớp của con em.  DCPS xin được cung cấp tin tức này cho quý 
vị.  Bất cứ lúc nào, quý vị cũng có thể yêu cầu các tin tức sau đây:  
 
 

 Cho dù giáo viên đã đáp ứng các tiêu chuẩn đủ khả năng chuyên môn và có giấy phép hành 
nghề của cấp lớp và các môn học mà giáo viên cung cấp giảng dạy;  

 

 Cho dù giáo viên đang giảng dạy trong điều kiện khẩn cấp hoặc tình trạng tạm thời mà qua đó 
tiêu chuẩn đủ khả năng chuyên môn hoặc giấy phép hành nghề của DC đã được bãi miễn/linh 
động bỏ qua; và 

 

 Cho dù giáo viên đang giảng dạy môn học trong lĩnh vực được chứng nhận trong bằng cấp của 
giáo viên.   

 
 
Quý vị cũng có thể hỏi, bất cứ lúc nào, cho dù con em đang đuợc giảng dạy bởi các nhân viên trợ huấn, 
và, nếu như vậy, hãy yêu cầu cho biết khả năng chuyên môn của họ. 
 
Xin trực tiếp yêu cầu được biết về khả năng chuyên môn của giáo viên và nhân viên trợ huấn, và bất kỳ 
câu hỏi nào khác liên quan đến thông báo của Học Đường Công Lập DC tại 
dcps.hrdataandcompliance@dc.gov hoặc fax (202) 535-2483. 
 

 

Parents Right-To-Know Notification – April 2016 (Vietnamese) 

http://www.k12.dc.us/
http://www.k12.dc.us/
mailto:dcps.hrdataandcompliance@dc.gov

