
 
 
 
 
7 de outubro de 2020 
 
Caro pai / responsável, 
 
A equipe do Título I da Escola Jefferson está entusiasmada com o ano letivo de 2020-2021! 
Nossa escola recebe fundos do Título I por meio da Lei federal de Todos os Alunos com 
Sucesso. O objetivo do Título I é ajudar a fornecer uma educação de alta qualidade para todas as 
crianças em Rockland. 
Rockland optou por usar os fundos para a equipe do Título I para apoiar professores e alunos, 
bem como materiais físicos e plataformas online para complementar o currículo e o aprendizado 
em casa. Este ano, assumi a função de Diretora do Título I, bem como continuo meu papel como 
professora do Título I na Memorial Park. Donna Wilbur é a professora líder de ELA e professora 
do Título I na Escola Jefferson. Ela ajudará alunos e professores de várias maneiras com vários 
programas e materiais. 
Nosso financiamento do Título I também ajuda a aumentar o envolvimento dos pais e da 
comunidade. Os pais e responsáveis são fundamentais na vida de uma criança. Sua atitude 
atenciosa e altas expectativas garantem uma educação de qualidade para todos os nossos alunos. 
A secretária do Título I do distrito, Joyce Kirslis, e eu estaremos participando de uma reunião do 
PAC ou Conselho Escolar para compartilhar como os fundos do Título I estão tendo um impacto 
positivo em todos os alunos da Escola Jefferson. 
Além disso, as Escolas Públicas de Rockland desenvolveram um pacto para os pais da escola 
para mostrar nosso compromisso com a parceria com famílias e alunos. O objetivo do pacto é 
explicar como os pais, todos os funcionários da escola e os alunos compartilharão a 
responsabilidade de melhorar o desempenho acadêmico. Estamos ansiosos para trabalhar juntos 
este ano para ajudar todos os alunos de Rockland a se tornarem alunos produtivos e vitalícios! 
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