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FROST ELEMENTARY É UM TÍTULO I ESCOLA!
O que é o Título I?
Título I faz parte do Ato de Sucesso de Todos os Estudantes. O
objetivo é ajudar os alunos a obter uma educação de alta
qualidade equitativa para fechar lacunas de realização
educacional.
Frost recebe dinheiro de subvenção federal para o qual usamos para:

•
•
•
•

Pessoal adicional
Oportunidades de envolvimento entre pais e famílias
Desenvolvimento profissional de pessoal
Programas de aprendizagem e intervenção de alunos, como
a Rede de Segurança e a Educação Multilíngue

Precisamos de sua voz para decidir como serão
nossos programas de Engajamento Familiar Title I!
Por favor, complete a Pesquisa Frost Title I AQUI.

VOCÊ TEM DIREITOS COMO UM
TÍTULO I FAMÍLIA!
Interpretation &
Translation Services
Você tem o direito de solicitar e receber
informações sobre a formação do seu
aluno em sua língua nativa. Frost se
esforça para se comunicar com você em
seu idioma sobre informações importantes
e oportunidades para seu aluno.

Solicitação de
Qualificação de Professor
& Paraeducador
Você tem o direito de solicitar
informações sobre as qualificações
profissionais de seus professores em sala
de aula ou paraeducadores instrucionais.

Reclamações de
Cidadãos
Você tem o direito de apresentar uma
queixa por escrito se você acredita que a
lei que aplica os Programas Título I foram
violadas.

BOLETINS ESCOLARES E DISTRITAIS
COMPACTO ESCOLA-PAI
Este documento descreve como pais, funcionários da escola e alunos
compartilharão a responsabilidade pela melhoria do desempenho
acadêmico. Estamos comprometidos em desenvolver parcerias com nossas
famílias, e nosso objetivo é ajudar todos os alunos a alcançar os altos padrões
do Estado.
Revise o pacto escola-pai da Frost AQUI.

Os boletins escolares são um recurso
amigável para os pais para dados sobre a
demografia dos alunos, o desempenho
dos alunos, os funcionários da escola e
muito mais.
Acesse os boletins AQUI:
•
Primaria Frost
•
Distrito Escolar Lake Washington

\Você tem o direito de solicitar informações regulares sobre o Título I. Para quaisquer perguntas sobre
seus direitos, entre em contato:
Diretor: Toby Brenner tbrenner@lwsd.org
Diretor Associado: Megan Biever mbiever@lwsd.org
Ligação de Engajamento Familiar e Comunitário: Beverly Dosono bdosono@lwsd.org
Facilitadores do Título I: Phoebe Greenman pgreenman@lwsd.org & Elise Hansen ehansen@lwsd.org

