Thủ tục Dịch thuật tại Học khu
Theo Đạo luật Mọi Học sinh đều Thành công, một số tài liệu nhất định phải có “định dạng
thống nhất và dễ hiểu và được viết bằng ngôn ngữ ở mức độ khả thi mà phụ huynh có thể hiểu
được”. [ESSA 1114 (b)(4)] Bộ Giáo dục Hoa Kỳ không định nghĩa thế nào là khả thi; do đó,
mục đích của tài liệu này là để giải thích thế nào là khả thi trong thủ tục dịch thuật do Học khu
độc lập Mansfield thiết lập. Học khu độc lập Mansfield sẽ cố gắng trao đổi thẳng thắn với các
bậc phụ huynh không nói được tiếng Anh để đem đến phương pháp giáo dục tốt nhất cho con
của họ. Sẽ không khả thi và tốn nhiều chi phí khi dịch mọi thứ thành văn bản, nên thông
thường dịch miệng là phương pháp tốt nhất.
Trách nhiệm của Học Khu
Tại Học khu độc lập Mansfield, các quyết định dịch thuật được thực hiện theo sự chỉ đạo của
người giám sát thuộc Bộ phận Tiếp thu Ngôn ngữ. Người giám sát theo dõi các dịch giả là
nhân viên của học khu cũng như theo hợp đồng ký kết với các cơ quan bên ngoài. Người
giám sát quyết định phương pháp dịch thuật tốt nhất thành văn bản hoặc bằng miệng, hoặc có
thể từ chối yêu cầu dịch thuật. Quyết định dựa trên ngôn ngữ được yêu cầu, thời gian cần
hoàn thành công việc dịch thuật, chi phí dự án và mức độ quan trọng của tài liệu. Trong một
số trường hợp, yêu cầu có thể được gửi trở lại về cơ sở để nhân viên song ngữ tại cơ sở dịch.
Người giám sát bộ phận đưa ra quyết định cuối về phương pháp dịch thuật tài liệu tốt nhất.
Trách nhiệm của Cơ sở
Các cơ sở đào tạo các chương trình song ngữ phải có trách nhiệm dịch tài liệu sang tiếng Anh
và tiếng Tây Ban Nha để hướng dẫn hoặc tiếp cận phụ huynh. Tài liệu chương trình giảng dạy
không phải là duy nhất tại một cơ sở. Tài liệu đó có thể được dịch ở cấp học khu như một phần
của chương trình giảng dạy và đánh giá được sử dụng cho tất cả cơ sở giảng dạy song ngữ.
Khi bất kỳ cơ sở nào trong Học khu độc lập Mansfield có yêu cầu về ngôn ngữ mà không có
nhân viên song ngữ thực hiện, cơ sở nên liên hệ với Bộ phận Tiếp thu Ngôn ngữ. Cơ sở sẽ
được hướng dẫn cách gọi đến đường dây nóng ngôn ngữ.
Dịch thuật thành Văn bản
Sẽ không khả thi khi dịch toàn bộ tài liệu thành văn bản cho mọi ngôn ngữ được sử dụng tại
Học khu độc lập MISD. Một số tài liệu cực kỳ quan trọng và được sử dụng thường xuyên sẽ
được dịch thành 3 ngôn ngữ ưu tiên hàng đầu tại học khu. Các yêu cầu khác được thực hiện
bởi Bộ phận Tiếp thu Ngôn ngữ. Trong hầu hết các trường hợp, sẽ thực tế hơn khi dịch miệng
tài liệu khi được yêu cầu, đặc biệt là đối với một số ngôn ngữ ngoài trừ tiếng Tây Ban Nha.
Danh sách Tài liệu
Các tài liệu sau đây sẽ được dịch sang ít nhất là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, các yêu cầu
khác sẽ được dịch miệng khi gặp phụ huynh hoặc thành viên của cộng đồng khi được yêu
cầu.
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