
የታይትል I፣ክፍል A የቅሬታ አቀራረብ 

ታይትል I፣ክፍል A ለነፃ እና ቅናሽ የምሳ ፕሮግራም ብቁ የሆኑ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ቤተሰቦች ባሉባቸው ከባቢያዊ የትምህርት ኤጀንሲዎች እና 

የህዝብ ትምህርት ቤቶች የገንዘብ ድጋፍ የሚሰጥ ከ Every Child Succeeds Act (ESEA)  የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግለት የፌደራል ፕሮግራም 

ነው፡፡የታይትል I ገንዘብ የተማሪዎችን ኣካዳሚያዊ ብቃት ከፍ ለማድረግ  እና የቤተሰብ ተሳትፎ ለማሳደግ ይውላል ፡፡ 

በታይትል I፣ክፍል A የሚከፈሉ ኣገልግሎቶች የሚከተሉትን ያጠቃልላል: 

• የንባብ እና የሂሳብ ተጨማሪ እርዳታ 
• የሰለጠኑ ኣጋዦች 
• የተራዘመ የቀን እንቅስቃሴዎች 
• የበጋ ትምህርት 
• የተማሪዎች ኣካዳሚያዊ ዕድገት ለማረጋገጥ የወላጆች የተሳትፎ መድረክ መጨመር 

እርስዎ እንደ ወላጅ በልጅዎ ትምህርት ቤት ውስጥ የእነዚህን ገንዘብ አጠቃቀም በተመለከተ ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ካሉዎት በሚቀጥለው ኣድራሻ 

ልትጠቁምን ትችላላችሁ: 

Pamela Faulkner - Supervisor: Title I/LAP Programs pdfaulkner@seattleschools.org  

ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉዎት ወይም ስለ የገንዘቡ አጠቃቀም ሕጋዊ ክስ ለማቅረብ ከፈለጉ፣ የዜጎች ክስ(ኣቤቱታ)በሚከተሉት ሊቀርብ 
ይችላል: 

በኢንተርኔት | በስልክ ቁጥር (360) 725-6100 |TTY) (360) 664-3631 | ፋክስ (360) 586-3305 

ጥያቄዎን ወደሚከተለው አድራሻ ይላኩ 

Attn: Citizen Complaint Title I, Part A   
Office of Superintendent of Public Instruction  
 P.O. Box 47200  
Olympia, WA 98504                                                                                                      

ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ለሁሉም እኩል የሆነ የትምህርት እና የስራ ዕድል ይሰጣል። 
ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ለሁሉም እኩል/ኣንድ የሆነ የስራ እና የትምህርት ዕድል ይሰጣል። በሁሉም ፕሮግራሞቹ እና እንቅስቃሴዎቹ ጾታ፣ 

ዘር፣ እምነት፣ የቆዳ ቀለም፣ ሃይማኖት ፣ የዘር ሐረግ፣ የትውልድ ኣገር፣ ዕድሜ፣ የኢኮኖሚ ሁኔታ፣  ጾታዊ ዝንባሌ እንደ ጾታዊ መለያ ወይም 

መግለጫ፣ እርግዝና፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ አካላዊ ገጽታ፣ የስነኣእምሮእዊ፣ ስሜታዊ እና ኣካላዊ ስንክልና መኖር፣  ከውትድርና በክብር መሸኘት ወይም 

የውትድርና ሁኔታ ወይም የሰለጠነ መሪ ውሻ  ወይም ኣገልጋይ እንስሳ መጠቀም መሰረት በማድረግ አድልዎ አይፈፅምም።በተጨማሪም ሲያትል 

የህዝብ ትምህርት ቤቶች  ለBoy Scouts እና ሌሎች የወጣቶች ማሕበራት እኩል ዕድል ይሰጣል። 

ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች የሚከተሉትን የስቴት እና የፌደራል መንግስት ሕጎች እና መመሪያዎች ኣክብሮ ይሔዳል። በነዚህ ብቻ ግን የተወሰነ 

ኣይደለም: ታይትል IX የ1972 ኢዱኬሽናል ኣሜንድመንት፣ ታይትል VI የ1964 የሰብኣዊ መብቶች ድንጋጌ፣ ሴክሽን 504 የ1973 ሪሃቢሊቴሽን ኣክት፣ 

የ1990 ስንክልና ስላለባቸው ኣሜሪካውያን የወጣ ኣዋጅ (ADA) እና የ 2008 የADA ማሻሻያ ሕግ እና ልዩነትን የሚቃወም የዋሽንግተን ሕግ (RCW 

49.60) ።ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች እነዚህን ህጎች እና መመርያዎች በሚከተሉት ተግባራዊ ያደርጋል።በነዚህ ብቻ ግን የተወሰነ 

ኣይደለም፤ከትምህርት ውጭ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች፣አገልግሎቶች እና ወደ ተቋማት መግባት ጨምሮ፣ሁሉም የዲስትሪክት 

ፕሮግራሞች፣ትምህርቶች እና ተግባሮች ያጠቃልላል። 

about:blank

	ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ለሁሉም እኩል የሆነ የትምህርት እና የስራ ዕድል ይሰጣል።



