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Thưa quý phụ huynh hoặc người giám hộ:
Huyện của chúng tôi là cần thiết để thông báo cho bạn thông tin mà bạn, theo mỗi sinh viên thành công
Đạo luật năm 2015 (luật công 114-95), có quyền được biết.
Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi là cần thiết để cung cấp cho bạn một cách kịp thời, những điều sau đây
thông tin:
 Liệu của học sinh giáo viên đã đáp ứng trình độ chuyên môn nhà nước và cấp phép các tiêu chí dành
cho lớp
các cấp và các khu vực chủ đề mà trong đó các giáo viên cung cấp chỉ dẫn.
 Liệu của học sinh giáo viên giảng dạy trong trường hợp khẩn cấp hoặc tình trạng khẩn cấp tạm thời
khác
thông qua nhà nước có văn bằng hoặc cấp phép các tiêu chí đã được miễn.
 Liệu của học sinh giáo viên giảng dạy trong lĩnh vực kỷ luật của cấp giấy chứng nhận của các
giáo viên.
 Liệu con của bạn được cung cấp dịch vụ bởi paraprofessionals và nếu như vậy, trình độ của họ.
Ngoài những thông tin mà cha mẹ có thể yêu cầu, một tòa nhà nhận được tiêu đề I.A quỹ phải cung cấp
để mỗi cá nhân phụ huynh:
 Thông tin về mức độ thành tựu và phát triển học tập của học sinh của bạn, nếu áp dụng và
có sẵn, trên mỗi người trong đánh giá học tập nhà nước yêu cầu theo tiêu đề I.A.
 Thông báo kịp thời cho sinh viên của bạn đã được chỉ định, hoặc đã được giảng dạy đối với 4 hoặc
nhiều hơn liên tiếp
tuần qua, một giáo viên những người đã không đáp ứng áp dụng giấy chứng nhận hoặc giấy phép
hành nghề yêu cầu nhà nước tại
lớp cấp và chủ đề khu vực mà trong đó các giáo viên đã được chỉ định.
Như chúng tôi tiếp tục làm việc với nhau để cung cấp một schoolyear thành công cho trẻ em của bạn, tôi
khuyến khích bạn truy cập vào các thông tin phụ huynh Missouri và Trung tâm tài nguyên tại trang
web:http://www.nationalpirc.org/directory/MO-32.html tài nguyên và liên kết đến Các trang web khác để hỗ
trợ trong học tập của con em.
Nếu tôi có thể trợ giúp, xin vui lòng liên hệ với tôi tại 636-231-2005.
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