
Title I, Phần A là một chương trình của liên bang được tài trợ bởi Every Child Succeeds Act 
(ESEA) để cung cấp sự hỗ trợ về tài chính cho các trường với phần lớn học sinh đủ điều 
kiện cho bữa ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá.  Ngân quỹ từ Title I được sử dụng để cải thiện 
thành tích học tập của học sinh và tăng cường sự tham gia của các gia đình. 

Ví dụ về các dịch vụ được chi trả bởi Title I, Phần A: 

• Can thiệp ở môn đọc & toán 
• Huấn luyện nhân viên dạy kèm 
• Hoạt động trước và sau giờ học 
• Dạy mùa hè 
• Diễn đàn để gia đình tham gia để cải thiện thành tích học sinh 

Nếu phụ huynh có thắc mắc hoặc lo lắng về việc sử dụng ngân quỹ này, xin liên lạc với: 

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

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn nộp đơn khiếu nại về việc sử dụng ngân quỹ, quá trình 
khiếu nại được truy cập sau đây: 

Trên mạng 
Mạng | Điện thoại (360) 725-6100 | TTY (360) 664-3631 | FAX (360) 586-3305 

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

Trường công lập Seattle cung cấp nền giáo dục và cơ hội việc làm bình đẳng 

Trường công lập Seattle, SPS, cung cấp nền giáo dục và cơ hội việc làm bình đẳng 
và không phân biệt đối sử trong các chương trình hoặc dịch vụ dựa trên cơ sở giới 
tính, dân tộc, tín ngưỡng, màu da, tôn giáo, nguồn gốc, quốc gia, tuổi tác, tình trạng 
kinh tế, khuynh hướng tình dục, bao gồm biểu hiện giới tính; đang mang thai; tình 
trạng hôn nhân; ngoại hình; có khuyết tật, tinh thần hoặc thể chất; tình trạng quân 
đội; hoặc sử dụng chó hoặc thú vật hướng dẫn được đào tạo. SPS cũng cung cấp sự 
truy cập bình đẳng cho Boy Scouts và các nhóm trẻ được chỉ định khác. 

SPS tuân thủ với tất cả các luật của bang và liên bang bao gồm nhưng không giới 
hạn ở các đạo luật sau: Title IX of the Education Amendments of 1972; Title VI of the 
Civil Rights Act of 1964; Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973; the Americans 
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with Disabilities Act (ADA) of 1990 và the ADA Amendments Act of 2008; và the 
Washington Law Against Discrimination RCW 49.60. Sự tuân thủ của SPS bao gồm 
nhưng không giới hạn ở tất cả các chương trình, các lớp, các hoạt động của nha học 
chánh bao gồm hoạt động ngoại khóa, dịch vụ và việc đi vào các cơ sở, trường học. 
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