
Parent’s Right to Know – Teacher Qualifications 
 

As parents of children who attend a school-wide program supported by Title I funding, you have the 

right to information about the qualifications of your child’s teacher. 

 

If interested, you may request (in writing) from the Director of Personnel, your child’s teacher’s 

State Certifications, bachelor’s degree major and other relevant certifications or degrees, and 

whether your child is being provided a service by a paraprofessional, and if so, their qualifications. 

 

Inquiries may be addressed to: Dawne Adams, Director of Personnel 

Binghamton City School District 

164 Hawley Street 

Binghamton, NY 13901 

annaadad@binghamtonschools.org 

 
 

Derecho De Los Padres de Saber Las Cualificaciones De Los Maestros de sus Hijos 
 

Como padre de familia con hijos que acuden a escuelas con el apoyo de los fondos del 

Titulo 1, usted tiene todo el derecho a la informacion sobre las cualificaciones de el maestro 

de su hijos. 

 

Si usted esta interesado, puede solicitor esta informacion por escrito, del Director de Personal. 

Esta informacion incluye lo siguiente: 

 

 Certificaciones de el Estado 

 El grado de Bachillerato 

 Y cualquier otras certificaciones pertinentes. 

 

Si su hijo requiere ayuda de un asistente de maestro o un paraprofessional, usted tambien 

tiene el derecho de saber las cualificaciones de esta persona. 

 

Por favor diriga todas sus preguntas a: Dawne Adams, Director de Personal 

Binghamton City School District 

164 Hawley Street 

Binghamton, NY 13901 

annaadad@binghamtonschools.org 

         
 

Quyền của Phụ Huynh để biết được Trình Độ Chuyên Môn của Giáo Viên 
 

Khi cha mẹ của trẻ em người tham dự một chương trình toàn trường được hỗ trợ bởi tài trợ của tiêu 

đề I (Title I), quý vị có quyền để biết được thông tin về trình độ của giáo viên của con quý vị. 

 

Nếu quan tâm, quý vị có thể yêu cầu bằng văn bản, từ Giám đốc nhân sự, Chứng chỉ tiểu bang của 

giáo viên của con bạn, bằng tốt nghiệp cử nhân và trình độ hoặc bằng tốt nghiệp liên quan khác, và 

con của bạn là được cung cấp hoặc phục vụ bởi một nhân viên được đào tạo, và nếu như vậy, họ là 

những người có trình độ. 

 

Các yêu cầu có thể được gửi đến: Dawne Adams, Giám đốc nhân sự, tại địa chỉ số 

164 đường Hawley, thành phố 

Binghamton, tiểu bang NY, mã bưu điện 13901 

annaadad@binghamtonschools.org 

 


