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Có thể 12 tháng 2 năm 2022 

 

Kính gửi các gia đình:  

 

Hàng năm, mỗi trường công lập và học khu ở Massachusetts đều nhận được một phiếu báo cáo. Giống như phiếu báo cáo của 

con bạn cho thấy trẻ đang học tập như thế nào ở những môn học khác nhau, phiếu báo cáo của học khu và trường có mục 

đích thể hiện cho các gia đình thấy học khu và trường của chúng ta đang hoạt động như thế nào ở các lĩnh vực khác nhau. 

Bạn có thể xem phiếu báo cáo này bằng cách theo các liên kết dưới đây:  

 

Học khu  

 

Trường Woodland  

 

Trường Mill Powder  

 

Trường khu vực Southwick  

 

Phiếu báo cáo bao gồm nhiều thước đo hiệu quả hoạt động của trường - không chỉ là điểm MCAS. Nó thể hiện một cách nhìn 

mới về hiệu quả hoạt động của trường, bằng cách cung cấp thông tin về thành tích của học sinh, trình độ của giáo viên, cơ hội 

học tập của học sinh, và nhiều hơn nữa.    

 

Phiếu báo cáo có mục đích trở thành công cụ hữu ích cho mọi người kết nối với trường của chúng tôi. Các gia đình có thể sử 

dụng thông tin để có những cuộc trò chuyện ý nghĩa với chúng tôi về những gì trường học đang làm tốt và lĩnh vực nào có 

thể cải thiện. Các nhà lãnh đạo cộng đồng và giáo dục có thể sử dụng thông tin để hiểu rõ hơn về cách hỗ trợ học sinh và 

trường của chúng ta.  

 

Nếu con bạn theo học tại một trường nhận được quỹ Tiêu đề I của liên bang, bạn cũng có quyền yêu cầu thông tin sau đây về 

trình độ của giáo viên lớp học của con bạn:  

 

Giáo viên của con bạn có được cấp phép ở cấp lớp và môn học mà họ dạy hay không,  

 

Liệu giáo viên của con bạn có đang dạy theo giấy phép khẩn cấp hay miễn trừ,   

 

Bằng đại học và chuyên ngành của giáo viên của con bạn, và  

 

Liệu con bạn có được các paraprofessional (nhân viên bán chuyên nghiệp) cung cấp dịch vụ hay không và, nếu vậy, trình độ 

của họ.   

 

Nếu bạn có thắc mắc về phiếu báo cáo của học khu hoặc trường của chúng tôi, muốn tham gia vào các hoạt động cải thiện 

trường, hoặc muốn yêu cầu thông tin về trình độ của giáo viên lớp học của con bạn, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng của con 

bạn. Để xem phiếu báo cáo của học khu của chúng tôi hoặc để tìm kiếm phiếu báo cáo của các trường khác, vui lòng truy cập 

reportcards.doe.mass.edu.    

 

Trân trọng,  

 

Jenny L. Sullivan  

 

Giám đốc Chương trình giảng dạy và Đào tạo 
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