LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT
REFERENCE GUIDE

ATTACHMENT A
Title III Immigrant Education Program
Questionnaire Form
Your child and you as the parent/guardian may be eligible to receive FREE supplemental educational and support services
funded by the Title III Immigrant Education Program. These services may include:
• After-School Tutoring
• Saturday School
• Summer School

• Family Literacy
• Family Training
• Parent/Family Outreach

The purpose of the Title III Immigrant Education Program is to provide enhanced instructional opportunities to immigrant
students and their families to support students in meeting the grade level and graduation standards.
Important: Proof of family income or immigration status is NOT required to receive services. Any student who was not
born in the U.S. and has been attending U.S. schools for less than three school years may be eligible for these services. To
determine eligibility for these services, please provide the following information to the school:
Student Name:_________________________________________

Grade:________________________________

Place of Birth (City, State/Province, and Country):______________________________________________________
Date of first U.S. school enrollment (mm/dd/yy):________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ՀԱՎԵԼՎԱԾ A (ARMENIAN)

Ներգաղթյալների Title III կրթական ծրագիր

Հարցաշարի ձև

Ձեր երեխան և դուք որպես ծնող/խնամակալ իրավասու կլինեք ստանալ ԱՆՎՃԱՐ լրացուցիչ կրթական և
օժանդակման ծառայություններ Ներգաղթյալների թվով Title III կրթական ծրագրի ֆինանսավորմամբ: Այս
ծառայությունները ներառում են.
•
•
•

Դասերից հետո պարապմունքներ
Շաբաթօրյա դպրոց
Ամառային դպրոց

•
•
•

Ընտանեկան գրագիտություն
Ընտանեկան վերապատրաստում
Աջակցություն ծնողին/ընտանիքին

Ներգաղթյալների կրթական Title III ծրագրի նպատակն է աջակցել աշակերտներին դասարանի
մակարդակին և ավարտական չափանիշներին համապատասխանելու գործում:
Կարևոր է: Ծառայությունից օգտվելու համար ՉԻ պահանջվում ընտանիքի եկամուտի կամ ներգաղթյալի
կարգավիճակի ապացույցը: Ցանկացած աշակերտ, որը չի ծնվել ԱՄՆ-ում և հաճախել է ԱՄՆ դպրոցներ երեք
ուսումնական տարուց ավելի քիչ կարող է իրավասու լինել օգտվելու այս ծառայություններից: Այս ծառայություններից
օգտվելու իրավասությունը որոշելու համար խնդրում ենք դպրոցին տրամադրել հետևյալ տեղեկությունը.
Աշակերտի անունը՝_________________________________________

Դասարանը՝____________________

Ծննդավայրը (քաղաք, նահանգ/շրջան, և երկիր)՝ __________________________________________________
Առաջին ԱՄՆ-ի դպրոց ընդունման ամսաթիվը
(ամիս/օր/տարի)՝___________________________________________________
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