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Thưa quý phụ huynh / người giám hộ):
Tại Trường Trung học Forest Park, chúng tôi rất tự hào về các giáo viên của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy
đã sẵn sàng cho năm học sắp tới và sẵn sàng giúp con bạn làm tốt nhất trong trường. Là một trường thuộc
Title I, chúng tôi được yêu cầu theo luật liên bang, Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học năm 1965
(ESEA), để cho bạn biết về trình độ của giáo viên của con bạn. Bạn có quyền yêu cầu các thông tin sau đây
về việc đào tạo giáo viên và giấy chứng nhận của con bạn:
• Giáo viên có đáp ứng yêu cầu của tiểu bang từ Ủy ban Tiêu chuẩn Chuyên nghiệp Georgia để chứng
nhận cho cấp lớp và môn học mà họ dạy;
• Liệu giáo viên có đang giảng dạy trong trường hợp khẩn cấp hoặc các tình trạng tạm thời khác mà
thông qua các tiêu chuẩn chứng nhận hoặc tiêu chuẩn chứng nhận của Georgia đã được miễn;
• Bằng cấp đại học hoặc sau đại học mà giáo viên giữ, bao gồm chứng chỉ tốt nghiệp và bằng cấp bổ
sung, và (các) chuyên ngành hoặc (các) khu vực tập trung; và
• Cho dù con của bạn có được cung cấp dịch vụ bởi các chuyên gia tư vấn, và nếu có, trình độ của họ.
Hãy biết rằng nhân viên của chúng tôi cam kết giúp con của bạn đạt được tiềm năng học vấn cao nhất trong
suốt sự nghiệp học đường của họ. Cam kết đó bao gồm đảm bảo rằng tất cả giáo viên và giáo viên dạy kèm
của chúng tôi đều có tay nghề cao và đang hướng dẫn chất lượng cho con của bạn.
Nếu bạn muốn yêu cầu thông tin liên quan đến trình độ của giáo viên con bạn, hãy liên hệ với tôi, Derrick
Manning, hiệu trưởng của con bạn, qua điện thoại theo số (770) 473-2775 hoặc qua email tại
derrick.manning@clayton.k12.ga.us.
Cảm ơn bạn đã quan tâm và quan tâm đến việc học hành của con bạn.
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