
Щорічна Інформація школи 
WBES з програми Title I на

2022-2023

Ми отримуємо загальношкільні

федеральні кошти для програми

Title I з метою забезпечення

справедливого та неупередженого

навчального середовища для всіх

учнів.



Деякі способи отримання переваг від коштів Title I для учнів.
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Матеріали з Читання та Математики

Вчителі для Малих Груп з Читання

Розшифровувані тексти та матеріали для програми Power 
Hour

Кружок Дослідження Літератури (Science Literacy Lab)

Професійний Розвиток  для Вчителів та  Персоналу 

Репетиторство

Програми онлайн
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Закон про Початкову та Середню Освіту вимагає від усіх LEA,

скорочено (Місцеве Aгентство Освіти) повідомляти

батьків усіх дітей у всіх шкілах, які відносяться до програми Title I 

про те, що вони мають право запитувати та отримувати своєчасну

інформацію про професійну кваліфікацію класних вчителів своїх

дітей. Це повідомлення необхідно надсилати на початку кожного 

навчального року. Повідомлення саме по собі не надає інформації

про вчителя; але повідомляє батькам типи інформації, яку вони 

можуть запитувати.

Отже, якщо батьки запитують це, LEA/школа повинні повідомити:

Чи відповідає вчитель державним кваліфікаційним та ліцензійним

критеріям для рівнів класу та предметних областей, за якими

вчитель викладає;
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Чи вчитель є вчителем із надзвичайним станом чи іншим тимчасовим статусом, через 

який державна кваліфікація чи критерії ліцензування були скасовані;

Рівень бакалавра за спеціальністю вчителя та будь-який інший диплом або диплом, 

який має вчитель, у тому числі галузь дисципліни, за якою видається сертифікат або

ступінь; або

надає дитині послуги парапрофесіонал і, якщо так, то яка його кваліфікація.

Крім того, якщо дитина призначена або навчається вчителем, який не має «високої

кваліфікації» протягом чотирьох або більше тижнів навчання, 

батьки мають отримати своєчасне повідомлення.

Це або інше спілкування з батьками має відбуватися в зрозумілому та єдиному

форматі та, наскільки це практично, мовою, яку батьки можуть зрозуміти. Відповідно

до вказівок ED ( Департмент Освіти), якщо немає іншого способу надати інформацію, 

її слід надати в усному перекладі.

Запити до директора повинні надаються у письмовій формі.

Це стосується лише шкіл Title I.



Фінансування здійснюється
за кількістю затверджених
заявок на безкоштовні та 
пільгові обіди.
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Нам потрібна ваша 
допомога! Будь ласка, 
заповніть заявку на 
безкоштовний/ або
знижками обід. Чим 
більше схвалень, тим
більше фінансування ми 
отримуємо!

Ви можете дізнатися більше
та подати заявку онлайн за 
адресою: 
www.buncombeschools.org/



Power Hour!
Power Hour

( навчання в малих 

групах) – це час, коли 

кожна дитина з класів

K-4 в школі WBES є

частиною меншої

групи та отримує

індивідуальну увагу. 

Учнів навчає вчитель

з Читання за 

програмою Title I 

та/або один із

чотирьох асистентів з 

програми Title I. 6



Скоро ви отримаєте 
контракт з програми 
Title I між 
Родиною/Школою!

Федеральний закон 
вимагає від кожного 
учня, опікуна та 
вчителя погодитися та 
підписати
сімейну/шкільну
угоду з програмою
Title I. Підписуючи, 
ми всі погоджуємося, 
що будемо робити все 
необхідне для 
підтримки дитини.
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Дякуємо вам!
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Чи є питання?

Будь ласка, надішліть електронну пошту вчителю

з програми Titel I lisa.rhodarmer@bcsemail.org

Також, ви можете зателефонувати за номером:  

828.232.4282


