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ታይትል I፣ክፍሊ A ንናይ ናፃን ቅናሽን ናይ ምግቢ ፕሮግራም ብቑዓት ዝኾኑ ቤተሰባት ብበዝሒ 
ንዘለዎም ከባቢያዊ ናይ ትምህርቲ ኤጄንሲታትን ናይ ህዝቢ ኣብያተ ትምህርትን ናይ ገንዘብ ሓገዝ 
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ታይትል I ገንዘብ ናይ ተምሃሮ ኣካዳሚያዊ ብቕዓት ሓፍ ንምባልን ተሳትፎ ቤተሰብ ንምዕባይን 
ይውዕል። 

 }  ታይትል I፣ክፍሊ A ካብ ዝኽፈሉ ∏} •å é  ግልጋሎታት እዞም ዝስዕዝቡይጥቀሱ: 

• ናይ ንባብን ቁጽርን ፍሉይ ሓገዝ 
• ብግቡእ ዝተዓለሙ ሓገዝቲ 
• ዝተናውሐ ናይ ምሉእ መዓልቲ ንጥፈታት 
• ናይ ሓጋይ ትምህርቲ 
• ኣካዳሚያዊ ዕብየት ተማሃሮ ንምርግጋጽ መድረክ ተሳትፎ ወለዲ 

ንስኹም ከም ወላዲ መጠን ኣብ ናይ ውላድኩም ቤት ትምህርቲ ናይዚ ገንዘብ እዚ ኣጠቓቕማ 
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Pamela Faulkner - Supervisor: Title I/LAP Programs     pdfaulkner@seattleschools.org 
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ሕቶታትኩም ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ልኣኹ 

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

ሲያትል ናይ ህዝቢ ኣብያተ ትምህርቲ ንኹሉ ምዕሩይ ናይ ስራሕን ትምህርትን ዕድል ይህብ 

ሲያትል ናይ ህዝቢ ኣብያተ ትምህርቲ 
ንኹሉ ምዕሩይ ናይ ትምህርትን ስራሕን ዕድል ይህብ። ኣብ ዝኾነ መደብ ወይ ንጥፈታት ብጾታ፣ ዓሌ
ት፣ እምነት፣ ሕብሪ ቆርበት፣ $˙ ; ´ é ፣ መበቆል፣ መበቆል ዓዲ፣ ዕድመ፣ ቁጠባዊ ኩነታት፣ ጾታዊ ዝዝን
ባለ ከም ጾታዊ መለለዪ ወይ መግለጺ፣ ጥንሲ፣ ኹነታት መርዓ፣ ደጋዊ ትርኢት፣ ህላወ ስምዒታዊ፣ ኣእ
ውሮኣዊ ወይ ኣካላዊ ስንክልና፣ ብክብሪ ካብ ወትህድርና ብምፍናው ወይ ኩነታት ኣብ ውትድርና፣ ወ
ይ ዝሰልጠነ መራሒ ከልቢ ብምጥቃም ወይ ናይ ኣገልግሎት እንስሳ ብምጥቃም  ፍልልይ ኣይገብርን 
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እዩ። ብተወሳኺ ሲያትል ናይ ህዝቢ ኣብያተ ትምህርቲ ™ Boy 
Scouts ካልእ ማሕበራት መንእሰያት ማዕረ ዕድል ይህብ። 

ሲያትል ናይ ህዝቢ ኣብያተ ትምህርቲ ነዞም ዝስዕቡ 
ናይ ስቴትን ፌደራልን ሕግታትን መምርሒታትን አኽቢሩ 
ይኸይድ፣ በዚአን ግን ዝተወሰነ ኣይኾነን፤ ታይትል IX ናይ 1972 ኢዱኬሽናል ኣሜንድመንት ፣ ታይትል 
VI ናይ 1964 ድንጋገ ሰብኣዊ መሰላት፣ ሴክሽን 504 ናይ 1973 ሪሃቢሊቴሽን ኣክት፣ ናይ 1990  ስንክልና 
ናይ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ኣዋጅ (ADA) ን ናይ ADA መመሓየሺ ሕጊ ን መድልዎ ዝቃወም ናይ 
ዋሽንግቶን ሕጊን ( RCW 49.60)። ሲያትል ናይ ህዝቢ ኣብያተ ትምህርቲ እዞም ሕጊታት 
ንመምርሒታትን እዚኦም ኣብዞም ዝስዕቡ ተግባራዊ ይገብር።በዚኦም ጥራሕ ግን ዝተወሰነ 
ኣይኮነን፣ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ኣብ ዝግበሩ ንጥፈታት፣ግልጋሎታትን ናብ ትካላት ምእታውን ሓዊሱ 
ኣብ ኩሎም ናይ ዲስትሪክት ፕሮግራማት፣ትምህርትን ንጥፈታትን ተግባራዊ ይኸውን።  
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