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Right to Know Professional Qualifications of Teachers and Paraprofessionals 
  
Dear Parent(s) or Legal Guardian(s), 
  
In compliance with the requirements of the “Every Students Succeeds Act”, Hamilton 
Elementary School would like to inform you that you may request information about the 
professional qualifications of your student’s teacher(s) and/ or paraprofessional(s). The 
following information may be requested:  
 

• Whether the student’s teacher—  

▪ has met State qualification and licensing criteria for the grade levels and subject 
areas in which the teacher provides instruction;  

▪ is teaching under emergency or other provisional status through which State 
qualification or licensing criteria have been waived; and  

▪ is teaching in the field of discipline of the certification of the teacher.  
 

• Whether the child is provided services by paraprofessionals and, if so, their 
qualifications.  
 
If you wish to request information concerning your child's teacher's and/ or paraprofessional's 
qualifications, please contact me, Krista Harrell at 229.941.5594 or 
krista.harrell@colquitt.k12.ga.us.  
 
Thank you for your interest and involvement in your child’s education. 
 
Sincerely,  
 
Mrs. Krista Harrell 
Principal 
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Derecho a conocer las calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales 
 
Estimados padres:  

Conforme a los requisitos de la Ley para que todos los alumnos tengan exito, a la Hamilton 
Elementary School le gustaria comunicarle que puede solicitar informacion sobre las 
calificaciones profesionales del (de los) maestro(s) y/o paraprofesioaal(es) de su hijo/a. Puede 
solicitarse la siguiente informacion:  

• Si el maestro del alumno:  

o ha cumplido con la calificacion y los requisitos para la licencia del Estado 
para los niveles del grado y las asignaturas en las que el maestro ensena;  

o esta ensenando en caracter provisional o de emergencia a traves del cual 
no se exigen los requisitos para la licencia ni la calificacion del Estado y  

o esta ensenando en el campo de la disciplina de la certificacion del 
maestro.  

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

Si desea solicitar informacion acerca de las calificaciones del maestro y/o 
paraprofesional de su hijo/a, comuniquese con Krista Harrell, al 229.941.5594 or 
krista.harrell@colquitt.k12.ga.us  

Saludos cordials, 

Mrs. Krista Harrell 
Principal 
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5 tháng 8, 2021 
September 21, 2021 sent home 
 
 

Quyền được biết trình độ chuyên môn của giáo viên và nhân viên bán chuyên nghiệp 
  
Kính gửi (các) Phụ huynh hoặc (các) Người giám hộ hợp pháp, 
 
Tuân theo các yêu cầu của “Đạo luật Mọi Học sinh Thành công”, Trường Tiểu học Hamilton 
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 phụ trách của học sinh. Thông tin sau có thể được yêu cầu: 
 
• Liệu giáo viên của học sinh— 
 

▪ 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;  

▪ 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 trình độ chuyên môn của giáo viên và / hoặc 
chuyên viên của con bạn, vui lòng liên hệ với tôi, Krista Harrell theo số 229.941.5594 hoặc 
krista.harrell@colquitt.k12.ga.us. 
 
Cảm ơn bạn đã quan tâm và tham gia vào việc học của con bạn. 
 
Trân trọng, 
 
Bà Krista Harrell  
Hiệu trưởng 
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