
Part A ، Title I كل طفل ینجح ( ممول من قبل قانون ھو برنامج فیدیرالي  Every Child Succeeds Act 
(ESEA)(  الذي یقدم مساعدات مالیة للمؤسسات التعلیمیة المحلیة والمدارس العامة التي لدیھم نسبة عالیة من األسر
free and reduced lunch programالذین تأھلوا لبرنامج وجبة غداء مجانیة ومخفضة (  Title . أموال برنامج)
I لتحسین التحصیل العلمي یتم إنفاقھا   

 :ما یلي والتي تشمل Title I, Part A ة من قبل برنامجأمثلة عن الخدمات المدفوع

 التدخل في القراءة والریاضیات •
 ُمعلمي تقویة مدربین •
 (Extended day) أنشطة للبرنامج اإلضافي للطفل •
 المدرسة الصیفیة •
 المنتدیات التي تُشرك األسرة لتعزیز النمو األكادیمي للطالب •

 ا كان لدیك، كََولي أمر، أي أسئلة أو استفساراتإذ

 :حول استخدام ھذه األموال في مدرسة طفلك، یرجى االتصال ب

Pamela Faulkner  باِمال فالْكنِرpdfaulkner@seattleschools.org 

 Title I/LAP مشرف: برنامج

إذا كان لدیك المزید من األسئلة أو ترغب في تقدیم شكوى رسمیة حول استخدام األموال، فإن عملیة تقدیم الشكوى (أو 
 :یمكن الوصول إلیھا عبر (citizen complaint processما یعرف بـ

 التواصل عن طریق:

 /  6100-725 (360)الھاتف: / لكترونيالرابط اإل   
TTY (خاص بمن لدیھم مشاكل في السمع) 

(360) 664-3631  / 

 3305-586 (360) فاكس:

 قم بإرسال أسئلتك في رسالة موجھة إلى:

Citizen Complaint Title I, Part A 
Office of Superintendent of Public Instruction 

P.O. Box 47200 
Olympia, WA 98504 

 مدارس سیاتل العامة توفر فرص تعلیم وعمل متكافِئة

وال تمیز في أي برامج أو أي أنشطة بناءاً على الجنس، العرق،  متكافئة وعمل فرص تعلیم توفر  )SPSمدارس سیاتل العامة (
شرة، الدین، ساللتھم، موطنھم األصلي؛ العمر؛ الحالة االقتصادیة؛ التوجھ الجنسي، بما في ذلك التعبیر عن الجنس العقیدة، لون الب
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أو الھویة. الحمل؛ الحالة االجتماعیة؛ المظھر الجسماني؛ وجود أي إعاقة حسیة أو عقلیة أو جسدیة. أو إذا ما كان جندي تم 
ضع العسكري. أو إذا ما كان شخص یستخدم كلب كمرشد لھ أو یستخدم خدمة الحیوانات تسریحھ مع مرتبة شرف أو بناءاً على الو

المدربة. كما توفر مدارس سیاتل العامة المساواة في الحصول على فرصة االنضمام للكشافة وغیرھا من المجموعات الشبابیة 
 المعینة.

الفدرالیة المعمول بھا، بما في ذلك سبیل المثال ال الحصر:  مدارس سیاتل العامة تمتثل لجمیع قوانین ولوائح الوالیة والحكومة
من قانون إعادة  504. القسم 1964. الباب السادس من قانون الحقوق المدنیة لعام 1972للتعلیم لسنة العنوان التاسع من التعدیالت 

. قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة1973التأھیل لعام   (ADA)  توقانون التعدیال 1990لسنة  ADA  وقانون واشنطن 2008عام .
ویشمل امتثال مدارس سیاتل العامة ،وال یقتصر على، جمیع البرامج والدورات واألنشطة، بما في  .RCW 49.60 ضد التمییز
 .ذلك األنشطة غیر الدراسیة، الخدمات، واستخدام المرافق

 


