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Para sa higit pang impormasyon tungkol
sa Title I, Part A bisitahin kami online 
sa: 

http://www.k12.wa.us/TitleI

Ano ang iniaalok ng Title I, Part A sa aking 
anak? 
Bibigyan ng programang Title I, Part A ang 
iyong anak ng karagdagang tulong sa pag-aaral 
sa matematika, pagbabasa, at language arts. 

Ang karagdagang tulong sa pag-aaral ay 
maaaring:

 ■ Mga materyales sa pagtuturo na susuporta 
sa regular na pag-aaral ng isang mag-aaral

 ■ Mga guro at instructional aide
 ■ Isahang pagtuturo o pagtuturo sa maliit na 

pangkat

Paano natatanggap ng mga paaralan ang 
mga pondo ng Title I, Part A?
 ■ Una, nagbibigay ng pondo ang pederal na 

pamahalaan sa bawat estado batay sa 
data ng census.

 ■ Pagkatapos, nagbibigay ng pera ang 
bawat State Educational Agency (SEA) sa 
mga distrito ng paaralan nito. Tinutukoy 
ng mga distrito ang mga paaralang 
kwalipikado para sa pagpopondo ng Title 
I, Part A sa pamamagitan ng pagsunod 
sa mga panuntunan ng Title I Part A ng 
ESEA.

 ■ Panghuli, tinutukoy ng bawat distrito 
kung alin sa kanilang mga paaralan 
ang makakatanggap ng mga serbisyo 
ng programang Title I, Part A batay sa 
porsyento ng Free and Reduce Lunch ng 
paaralan. Pagkatapos, ang paaralan ay:
1. Tutukuyin ang mga mag-aaral na 

nangangailangan ng karagdagang 
tulong sa edukasyon batay sa 
kinakailangang pamantayan. HINDI 
kailangang magmula ang mga mag-
aaral sa mga pamilyang mababa ang 
kita upang makatanggap ng mga 
serbisyo ng Title I, Part A. 

2. Magtatakda ng mga layunin para sa 
pagpapahusay sa mga kasanayan ng 
mga mag-aaral na hirap sa pag-aaral 
sa kanilang paaralan. 

3. Gagawa ng mga programa para sa 
bawat isang indibidwal na mag-aaral 
upang suportahan/dagdagan ang 
regular na pag-aaral sa classroom. 

4. Susukatin ang narating ng mag-aaral 
upang matukoy ang tagumpay ng 
programang Title I, Part A para sa 
bawat mag-aaral. 

Maaari mong maimpluwensiyahan ang tagumpay ng iyong anak sa pamamagitan 
ng pagiging isang aktibong kalahok sa paaralan ng iyong anak: 

 3 Makipag-ugnayan: Manatiling may alam at mabilis na tumutugon sa lahat ng komunikasyon mula 
sa paaralan o sa distrito ng paaralan.

 3 Maging halimbawa: Ipakita sa iyong anak na mahalaga ang edukasyon sa pamamagitan ng pagbabasa, 
pagdalo sa mga parent/ teacher conference, at pagdalo sa “mga open house.”

 3 Magboluntaryo: Pagboboluntaryo sa paaralan ng iyong anak at pagtulong sa mga extra-curricular na 
aktibidad. Lumahok at suportahan ang mga aktibidad na maaaring salihan ng magulang sa paaralan.

 3 Matuto: Kung paano tutulungan ang iyong anak sa gawain sa classroom, takdang-aralin, at mga planong pang-
edukasyon sa hinaharap.

 3 Makilahok: Sumali sa mga samahan sa paaralan/ng magulang, koponan ng pagpapahusay sa paaralan, 
konseho ng nagpapayo sa magulang sa Title I, Part A, at iba pang mga komite ng magulang.

 3  Makipagtulungan sa komunidad: Lumalahok sa mga aktibidad ng magulang kasama ang iba pang mga 
pamilya, alam at ginagamit ang mga mapagkukunan ng lokal na komunidad (mga library, unibersidad, center 
ng komunidad, atbp.) upang mapahusay ang mga kasanayan at talento upang makuha ang mga kinakailangang 
serbisyo para sa iyong anak. Ipinapakita ng pananaliksik na 

kapag nagtutulungan ang mga 
paaralan, pamilya, at komunidad 
upang suportahan ang pag-aaral, 
malamang na mas mahusay 
ang pagganap ng mga bata sa 
paaralan, mas matagal na manatili 
sa paaralan, at mas gusto ang 
paaralan.

Mga Magulang

Aling mga paaralan ang Pinaglilingkuran 
ng Title I, Part A? 
Pinaglilingkuran ng programa ang mga mag-
aaral sa elementarya at secondary (middle at 
high), mga paaralang nakitang nangangailangan 
ng karagdagang tulong sa edukasyon. Available 
ang mga serbisyo ng Title I, Part A para sa mga 
kwalipikadong mag-aaral na pumapasok sa 
pribadong paaralan, na humiling na lumahok sa 
programang Title I, Part A.




