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September 28, 2018 
 
 
TO:   Parents of Students Attending Field Elementary School   
 
SUBJECT:  2018–2019 TITLE I STATUS NOTIFICATION 
 
 
This is to inform you that Field Elementary School is a schoolwide Title I, Part A campus, and as 
a parent, you have the right to be involved in the planning, review, and improvement of the Title 
I program. 
 
Title I, Part A, is a federally funded program that provides resources and opportunities to 
improve the academic achievement of economically disadvantaged students. Title I ensures that 
all children have a fair, equal, and significant opportunity to obtain a high-quality education 
based on the Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) and reach, at a minimum, 
proficiency on the State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR).  
 
Under the Every Student Succeeds Act (ESSA), Title I funds enable schools to employ and train 
highly qualified teachers and paraprofessionals, purchase instructional materials, update 
technology in the classroom, and sponsor parental involvement activities. To increase student 
academic achievement, Title I funds supplement the following programs offered at Field 
Elementary School: 
 

• Academic Resources 

• Extra Duty Pay for Tutorials 
 
If you have any questions regarding this information, please contact Sue Tate at (713) 867-5190 
or state@houstonisd.org. 
 
Sincerely, 
 
 
 
John Hendrickson, Principal 

 

 
Field Elementary School 
703 East 17th Street 
Houston, Texas 77008 
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September 28, 2019 
 
 
PARA:  Padres de alumnos de la escuela Field Elementary School 
 
ASUNTO:  AVISO DE ESTATUS DE TÍTULO I PARA EL CICLO ESCOLAR 2018–2019 
 
 
Por la presente les informamos que la Escuela Field Elementary School es un centro de 
enseñanza beneficiario del programa de Título I, Parte A. En calidad de padres, ustedes tienen 
el derecho de participar en la planificación, revisión y mejoramiento de nuestro programa de 
Título I. 
 
Título I, Parte A, es un programa financiado por el gobierno federal que provee recursos y 
oportunidades para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes desfavorecidos 
económicamente. El objetivo del programa es lograr que todos los estudiantes tengan una 
oportunidad equitativa, imparcial y significativa de recibir una educación de alta calidad con 
base en el programa de Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS), y de 
alcanzar, como mínimo, un nivel satisfactorio en las Evaluaciones de la Preparación Académica 
del Estado de Texas, (STAAR). 
 
Bajo la ley federal “Todos los Estudiantes Triunfan” (ESSA), los fondos de Título I permiten a 
las escuelas contratar y capacitar maestros y personal auxiliar altamente calificados, adquirir 
materiales de enseñanza, actualizar el equipo tecnológico de los salones de clases y ofrecer 
actividades que fomenten la participación de los padres. Con el fin de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes, los fondos de Título I suplementarán los siguientes programas 
ofrecidos en la Escuela Field Elementary School: 
 

• Recursos académicos 

• Pago extra por tutoriales 
 

Si tienen alguna pregunta, por favor pónganse en contacto con Sue Tate at (713) 867-5190 or 
state@houstonisd.org. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
John Hendrickson, director 
 

 

 
Field Elementary School 
703 East 17th Street 
Houston, Texas 77008 
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Insert date on or before September 28, 2018 
 
 
KÍNH GỬI:  Phụ Huynh của Học Sinh trường Insert school name 
 
ĐỀ TÀI:  THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG TITLE I NIÊN KHÓA 2018–2019 
 
 
Thư này để thông báo cho quý vị biết rằng trường Insert school name là một trường thuộc “Title 
I, Part A”, và là một phụ huynh, quý vị có quyền được tham dự trong sự hoạch địch, duyệt xét, 
và cải tiến chương trình Title I. 
 
“Title I, Part A”, là một chương trình được liên bang tài trợ để cung cấp các nguồn năng và cơ 
hội nhằm thăng tiến thành tích học vấn của những học sinh bị thất lợi về kinh tế. Title I đảm bảo 
rằng mọi trẻ em có được một cơ hội công bằng, đồng đều, và có ý nghĩa để đạt được một nền 
giáo dục có phẩm chất cao dựa trên học trình “Texas Essential Knowledge and Skills” (TEKS – 
Khả Năng và Kiến Thức Căn Bản Texas) và tối thiểu được thông thạo bài thẩm định “State of 
Texas Assessments of Academic Readiness” (STAAR – Thẩm Định Trình Độ Học Vấn của Tiểu 
Bang Texas).  
 
Theo luật “Every Student Succeeds Act” (ESSA – Mọi Học Sinh Được Thành Công), ngân 
khoản của Title I giúp các trường thuê và huấn luyện các giáo chức và bán giáo chức có phẩm 
chất cao, mua các tài liệu giảng dạy, cập nhật kỹ thuật trong lớp, và bảo trợ các sinh hoạt của 
phụ huynh. Để gia tăng thành tích học sinh, Title I tài trợ các chương trình bổ túc sau đây được 
cung cấp tại trường  Insert school name: 
 

• List names of programs 
 
Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về thông tin này, vui lòng liên lạc insert the name and 
contact information (phone and e-mail) for the Title I contact person at your campus.  
 
Trân trọng, 
 
 
 
Insert principal's name, Hiệu Trưởng 

 
 
 

 

 
Insert school's name and address here 
 


