
ATKINSON COUNTY SCHOOLS
Office of Superintendent

Bob Brown (912) 422-7373 Telephone
98 East Roberts Avenue                                                                        (912) 422-7369 Fax
Pearson, Georgia  31642 www.atkinson.k12.ga.us

Right to Know Notification
Right to Know Professional Qualifications of Teachers and

Paraprofessionals

Date: July 1, 2022
Dear Parents,
In compliance with the requirements of the Every Students Succeeds Act, the Atkinson
County School System 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—
o has met State qualification and licensing criteria for the grade levels and

subject areas in which the teacher provides instruction;
o is teaching under emergency or other provisional status through which

State qualification or licensing criteria have been waived; and
o 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 the school principal.

Sincerely,

Atkinson County High School, Dr. Melissa Wilbanks, 912-422-3267

Atkinson County Middle School, Dr. Calandra Holmes, 912-422-3267

Willacoochee Elementary School, Dr. Anthony Davis, 912-534-5302

Pearson Elementary School, Mr. Jarred Morris, 912-422-3882

http://www.atkinson.k12.ga.us


ESCUELAS DEL CONDADO DE ATKINSON
Oficina del Superintendente

bob marrón (912) 422-7373 Teléfono
98 East Roberts Avenue (912) 422-7369 Fax
Pearson, Georgia 31642www.atkinson.k12.ga.us

Notificación de derecho a saber
Derecho a saber las calificaciones profesionales de los maestros y

paraprofesionales

Fecha: 1 de julio de 2022
Estimados padres,
De conformidad con los requisitos de la Ley Every Students Succeeds, el Sistema Escolar
del Condado de Atkinson quisiera informarle que puede solicitar información sobre las
calificaciones profesionales de los maestros y/o paraprofesionales de su estudiante. Se
puede solicitar la siguiente información:

● Si el maestro del estudiante—
o ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los

niveles de grado y las materias en las que el maestro brinda instrucción;
o está enseñando bajo estado de emergencia u otro estado provisional a

través del cual se ha renunciado a los criterios de calificación o licencia
del Estado; y

o es la docencia en el campo de la disciplina de la certificación del maestro.

● Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones.

Si desea solicitar información sobre las calificaciones del maestro y/o paraprofesional de

su hijo, comuníquese con el director de la escuela.

Sinceramente,

Escuela secundaria del condado de Atkinson, Dra. Melissa Wilbanks, 912-422-3267

Escuela secundaria del condado de Atkinson, Dra. Calandra Holmes, 912-422-3267

Escuela Primaria Willacoochee, Dr. Anthony Davis, 912-534-5302

Escuela Primaria Pearson, Sr. Jarred Morris, 912-422-3882

http://www.atkinson.k12.ga.us


CÁC TRƯỜNG HỌC TẠI QUỐC GIA ATKINSON
Văn phòng Giám đốc

Bob Brown (912) 422-7373 Điện thoại
98 Đại lộ East Roberts (912) 422-7369 Fax
Pearson, Georgia 31642www.atkinson.k12.ga.us

Quyền được biết thông báo
Quyền được biết Trình độ chuyên môn của Giáo viên và Nhân viên bán

chuyên nghiệp

Ngày: 1 tháng 7 năm 2022
Cha mẹ thân yêu,
Để tuân theo các yêu cầu của Đạo luật Mọi Học sinh Thành công, Hệ thống Trường học
Quận Atkinson 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:

● Cho dù giáo viên của học sinh—
o đã đáp ứng các tiêu chí về trình độ và giấy phép của Tiểu bang đối với các

cấp lớp và lĩnh vực môn học mà giáo viên giảng dạy;
o 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; và
o đang giảng dạy trong lĩnh vực kỷ luật của chứng nhận 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 của giáo viên và / hoặc chuyên

viên bán hàng của con bạn, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng nhà trường.

Trân trọng,

Trường trung học Atkinson County, Tiến sĩ Melissa Wilbanks, 912-422-3267

Trường trung học cơ sở hạt Atkinson, Tiến sĩ Calandra Holmes, 912-422-3267

Trường tiểu học Willacoochee, Tiến sĩ Anthony Davis, 912-534-5302

Trường tiểu học Pearson, Mr. Jarred Morris, 912-422-3882

http://www.atkinson.k12.ga.us

