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THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH
Vào đầu mỗi năm học, mỗi trường ở Khu Học Chánh Manchester sẽ thông báo
cho phụ huynh của mỗi học sinh rằng họ có thể yêu cầu, và cơ quan giáo dục địa
phương (LEA) sẽ cung cấp cho phụ huynh theo yêu cầu (và kịp thời), thông tin
liên quan đến bất kỳ chính sách nào của Tiểu Bang hoặc LEA► về sự tham gia
của học sinh vào bất kỳ bài đánh giá trách nhiệm nào được quy định bởi mục
1111 (b)(2) và Tiểu Bang hoặc LEA.
Nếu một phụ huynh quyết định không cho con em mình tham gia vào bất kỳ bài
đánh giá nào, Khu Học Chánh Manchester và mỗi trường học của Khu Học Chánh
Manchester sẽ phổ biến rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng,
bao gồm cả việc đăng tải một cách rõ ràng và dễ tiếp cận trên trang web của Khu
Học Chánh Manchester, và nếu có thể, trên trang web của mỗi trường học và mỗi
cấp lớp được quy định bởi tiểu bang để phù hợp Mục 1111, các bài đánh giá khác
theo yêu cầu của Tiểu Bang, và nếu thông tin đó có sẵn và có thể báo cáo, các bài
đánh giá được yêu cầu trên toàn học khu và sẽ bao gồm các nội dung sau: chủ đề
được đánh giá, mục đích cho việc thiết kế và sử dụng bài đánh giá; nguồn gốc của
yêu cầu cho bài đánh giá; và nếu thông tin đó có sẵn, lượng thời gian học sinh sẽ
dành cho bài đánh giá, và lịch trình thực hiện bài đánh giá; và thời gian, hình thức
cho việc phổ biến kết quả.
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