District and School Report Card:
The Elementary and Secondary Education Act of 1965 (ESEA), as amended by the Every Student Succeeds Act (ESSA),
requires that a Local Educational Agency prepare and disseminate an annual Local Educational Agency report card and
provide information on state, local, and school performance and progress in an understandable and uniform format. Use
the links provided below to view either the 2020-2021 Brevard School District Report Card or Imperial Estates
Elementary School Report Card. If you would like a printed copy or need translation assistance, please notify the front
office. These reports can be translated into Spanish and Haitian Creole by using the Select Language option at the top
left of each page. Select the preferred language from the drop-down menu.
Imperial Estates Elementary Report Card Link:
https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0151&district=05
District Report Card Link: https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0000&district=05

Boleta de calificaciones del distrito y la escuela:
La Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA), enmendada por la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA),
requiere que una Agencia Educativa Local prepare y difunda una boleta de calificaciones anual de la Agencia Educativa
Local y proporcione información sobre el estado, local y escuela desempeño y progreso en un formato comprensible y
uniforme. Utilice los enlaces que se proporcionan a continuación para ver el Boletín de calificaciones del distrito escolar
de Brevard 2020-2021 o el Boletín de calificaciones de la escuela de Imperial Estates Elementary. Si desea una copia
impresa o necesita ayuda con la traducción, notifique a la oficina principal. Estos informes se pueden traducir al español
y al criollo haitiano usando la opción Seleccionar idioma en la parte superior izquierda de cada página. Seleccione el
idioma preferido en el menú desplegable.
Imperial Estates Elementary Vínculo de la boleta de calificaciones:
https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0151&district=05
Enlace a la boleta de calificaciones del distrito:
https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0000&district=05
Descargo de responsabilidad: Goggle Translate le ha traducido este documento. Cualquier error en la traducción es
involuntario.

بطاقة تقرير المنطقة التعليمية والمدرسة:
1965 ( يتطلب قانون التعليم االبتدائ والثانوي لعامESEA) ، ( بصيغته المعدلة بموجب قانون كل طالب ينجحESSA) ، أن تقوم وكالة تعليمية محلية
بإعداد ونش بطاقة تقرير الوكالة التعليمية المحلية السنوية وتقديم معلومات عن الوالية والمحلية والمدرسة األداء والتقدم ف شكل مفهوم وموحد.
 استخدم الروابط الواردة أدناه لعرضImperial Estates Elementary ) أو بطاقة تقرير المدرسة (اسم المدرسة2021-2020 منطقة مدرسة بريفارد.
إذا كنت ترغب ف الحصول عىل نسخة مطبوعة أو تحتاج إىل مساعدة ف ر
يمكن ترجمة هذه التقارير إىل اإلسبانية.  رفتج إخطار المكتب األمام، التجمة
حدد اللغة المفضلة من القائمة المنسدلة. والكريولية الهايتية باستخدام خيار تحديد اللغة ف أعىل يسار كل صفحة

 رابط بطاقة التقرير األوىل فImperial Estates: https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0000&district=05
رابط بطاقة تقرير المنطقة: https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html؟school=0000&district=05
ر
تمت ترجمة هذا المستند من أجلك بواسطة:  إخالء المسؤوليةGoggle Translate. غت مقصودة
أي أخطاء ف التجمات تكون ر.

Học bạ của Học khu và Trường học:
Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học năm 1965 (ESEA), được sửa đổi bởi Đạo luật Thành công của Mọi học sinh
(ESSA), yêu cầu Cơ quan Giáo dục Địa phương chuẩn bị và phổ biến thẻ báo cáo Hàng năm của Cơ quan Giáo dục Địa
phương và cung cấp thông tin về tiểu bang, địa phương và trường học hiệu suất và tiến độ trong một định dạng dễ hiểu
và thống nhất. Sử dụng các liên kết được cung cấp bên dưới để xem Học bạ Học khu Brevard 2020-2021 hoặc Học bạ của
Trường Tiểu học Imperial Estates. Nếu bạn muốn có bản in ra giấy hoặc cần hỗ trợ dịch thuật, vui lòng thông báo cho
văn phòng chính. Các báo cáo này có thể được dịch sang tiếng Tây Ban Nha và tiếng Haiti bằng cách sử dụng tùy chọn
Chọn Ngôn ngữ ở trên cùng bên trái của mỗi trang. Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn từ menu thả xuống.
Liên kết Học bạ Tiểu học Imperial Estates:
https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0151&district=05
Liên kết đến phiếu điểm của học khu: https://edudata.fldoe.org/ReportCards/Schools.html?school=0000&district=05
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Goggle Translate đã dịch tài liệu này cho bạn. Mọi sai sót trong bản dịch là vô ý.

