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Derecho a conocer las calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales

August 10, 2022
Estimados padres:
Conforme a los requisitos de la Ley para que todos los alumnos tengan éxito, a la Utopian Academy for the Arts
Elementary School le gustaría comunicarle que puede solicitar información sobre las calificaciones profesionales del
(de los) maestro(s) y/o paraprofesional(es) de su hijo/a. Puede solicitarse la siguiente información:
• Si el maestro del alumno:
o ha cumplido con la calificación y los requisitos para la licencia del Estado para los niveles del grado y
las asignaturas en las que el maestro enseña;
o está enseñando en carácter provisional o de emergencia a través del cual no se exigen los requisitos
para la licencia ni la calificación del Estado y
o está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación del maestro.
•

Si son paraprofesionales los que le brindan servicios al alumno y, de ser así, sus calificaciones.

Si desea solicitar información acerca de las calificaciones del maestro y/o paraprofesional de su hijo/a, comuníquese
con Dr. Selina Dukes-Walton at Selina.Walton@utopiancademy.com or (470) 243-8326.
Saludos cordiales,

Dr. Selina Dukes-Walton
Founding Principal
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Quyền được biết trình độ chuyên môn của giáo viên và nhân viên bán chuyên nghiệp
10 tháng 8 năm 2022
Cha mẹ thân yêu,
Tuân theo các yêu cầu của Đạo luật Mọi học sinh thành công, Học viện Utopian dành cho Trường Tiểu học Nghệ
thuật muốn thông báo với bạn rằng bạn có thể yêu cầu thông tin về trình độ chuyên môn của (các) giáo viên và / hoặc
(các) chuyên viên bán hàng của học sinh. Thông tin sau có thể được yêu cầu:
• Cho dù giáo viên của học sinh—
o đã đáp ứng các tiêu chí về trình độ và giấy phép của Tiểu bang đối với các cấp lớp và môn học mà giáo viên giảng
dạy;
• đang giảng dạy trong tình trạng khẩn cấp hoặc tạm thời khác mà qua đó các tiêu chí về trình độ hoặc giấy phép
của Tiểu bang đã được miễn trừ; và
• đang giảng dạy trong lĩnh vực kỷ luật có chứng chỉ của giáo viên.
• Liệu đứa trẻ có được cung cấp dịch vụ bởi các nhân viên bán chuyên nghiệp hay không và nếu có, trình độ của
chúng.
Nếu bạn muốn yêu cầu thông tin liên quan đến bằng cấp của giáo viên và / hoặc chuyên viên bán hàng của con bạn,
vui lòng liên hệ với Tiến sĩ Selina Dukes-Walton tại Selina.Walton@utopiancademy.com hoặc (470) 243-8326.
Trân trọng,

Tiến sĩ Selina Dukes-Walton
Hiệu trưởng sáng lập
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