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1. Sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn cần phải có đủ. Điều đó có nghĩa là mỗi học sinh,
kể cả các học sinh là người học Anh ngữ, phải có sách giáo khoa hoặc tài liệu hướng
dẫn, hoặc cả hai, để sử dụng trong lớp học và mang về nhà.
2. Cơ sở vật chất học đường phải sạch sẽ, an toàn và được bảo trì trong tình trạng sửa
chữa còn được tốt.
3. Không nên có tình trạng thiếu giáo viên hoặc phân công giáo viên không thích hợp. Cần
phân công một giáo viên phụ trách trong mỗi lớp chứ không phải là một loạt giáo viên
thay kèm hoặc các giáo viên tạm thời khác. Giáo viên đó cần có bằng cấp chứng nhận
thích hợp để giảng dạy lớp học, trong đó bao gồm cả giấy chứng nhận cần thiết để dạy
các học sinh là người học Anh ngữ, nếu có.
Thiếu giáo viên có nghĩa là một vị trí vẫn chưa được phân công một giáo viên có chứng
nhận vào đầu năm học cho cả năm hoặc, nếu vị trí đó là cho một khóa học trong một
học kỳ, một vị trí vẫn chưa được phân công cho một giáo viên có chứng nhận phụ trách
khi bắt đầu học kỳ đó trong toàn bộ học kỳ.
Phân công giáo viên không thích hợp có nghĩa là việc phân công một nhân viên có
chứng nhận vào một vị trí giảng dạy hoặc cung cấp dịch vụ mà nhân viên đó không có
chứng chỉ hoặc năng lực trình độ được công nhận hợp pháp hoặc việc phân công một
nhân viên có chứng nhận vào một vị trí giảng dạy hoặc cung cấp dịch vụ mà nhân viên
đó không được luật pháp cho phép để đảm nhận.
4. Mẫu đơn kiếu nại có thể lấy ở văn phòng nhà trường, tại văn phòng Học Khu, hoặc tải
từ trang mạng của nhà trường.
Quý vị cũng có thể tải một bản mẫu của Mẫu Đơn Thủ Tục Khiếu Nại Williams bằng
tiếng Anh hoặc nhiều ngôn ngữ khác từ trang mạng của Văn phòng Bộ Giáo Dục
California.

