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Primim fonduri federale de Titlul I la 

nivel de școală  cu scopul de a oferi

un mediu de învățare corect și

echitabil pentru toți elevii.



Unele dintre modurile în care elevii beneficiază de fondurile Titlul I...
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Materiale de Lectură și Matematică

Personal pentru Grupuri Mici de Lectură

Texte și Materiale Decodabile pentru Power Hour

Laboratorul de Alfabetizare Științifică

Dezvoltare Profesională pentru Profesori și Personal

Îndrumare

Programe Online 
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Legea privind Învățământul Elementar și Secundar cere tuturor

LEA să notifice părinții tuturor copiilor din toate școlile cu 

Titlul I că au dreptul de a solicita și de a primi informații în

timp util cu privire la calificările profesionale ale profesorilor

copiilor lor. Această notificare trebuie trimisă la începutul

fiecărui an școlar. Anunțul în sine nu conține informații despre

profesor; pur și simplu le spune părinților tipurile de informații

pe care le pot solicita.

Cel puțin, dacă un părinte o solicită, LEA/școala trebuie să

raporteze:Dacă profesorul a îndeplinit criteriile de calificare și

de autorizare de stat pentru nivelurile de clasă și disciplinele

în care profesorul predă;
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Dacă profesorul este profesor în stare de urgență sau alt statut provizoriu prin

care s-a renunțat la criteriile de calificare sau licență de stat;

Gradul de bacalaureat major al profesorului și orice altă certificare sau

diplomă de absolvent deținută de profesor, inclusiv domeniul de disciplină al 

certificării sau diplomei; și

Dacă copilului i se oferă servicii de către un paraprofesionist și, dacă da, 

calificările acestora.

În plus, dacă unui copil i se atribuie sau i se predă de un profesor care nu este

„înalt calificat” timp de patru sau mai multe săptămâni consecutive, părinții

trebuie să primească o notificare în timp util.Acestea și alte comunicări cu 

părinții trebuie să fie într-un format ușor de înțeles și uniform și, în măsura în

care este practic, într-o limbă pe care părinții o pot înțelege. Conform 

ghidului ED, dacă nu există nicio altă modalitate de a furniza informații, 

acestea ar trebui furnizate în traducere orală.

Solicitările trebuie făcute în scris către director.

Acest lucru se aplică numai școlilor Titlului I.



Finanțarea se bazează
pe numărul de cereri
aprobate pentru prânz
gratuit și redus.
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Noi avem nevoie de 
ajutorul dvs! Vă rugăm să
completați cererea de 
prânz gratuit/la preț
redus. Cu cât mai multe
aprobări, cu atât primim
mai multe finanțări!

Puteți afla mai multe și aplica 
online la:
www.buncombeschools.org/



Power Hour!
Power Hour este un 

moment în care 

fiecare copil din G-4 

la WBES face parte 

dintr-un grup mai mic 

și primește atenție

individualizată. 

Eleviilor li se predă de

către specialistul în

lectură de Titlul I 

și/sau unul dintre cei

patru asistenți de

Titlul I.
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Urmăriți-vă un Compact
pentru Familie/Școală de
Titlu I care va veni acasă
în curând!

Legea federală cere
ca fiecare elev, 
tutore și profesor să
fie de acord și să
semneze Compactul
familie/școală de
Titlul I. Când
semnăm, suntem cu 
toții de acord că
vom face ceea ce
este necesar pentru
a susține copilul.
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Vă Mulțumim!
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Alte întrebări?

Vă rugăm să trimiteți un e-mail profesorului Principal

de Titlul I lisa.rhodarmer@bcsemail.org

Puteți suna și școala la :  828.232.4282


