ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਪਿਕਾਰ

ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਵਪਦਅਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਿਕਾਰ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕਲ
ਪਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਕਲ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਿੁੱਛੇਗਾ ਪਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਿਸੂੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ
ਸਕਲ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਮਲੇ ਗੀ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਿਾਂ ਅਨੁ ਵਾਦਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮੁਫ਼ਤ ਿਰਦਾਨ ਕਰ
ਸਕਣ।

ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਤੋਂ ਕ ਉਮ ਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦ ਡ ੱਡਦਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤ ਪੂਰਨ ਡਹੱਸਾ ਹੋ!
ਸਕਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ—ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵੱਚ—ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿੜਹਾਈ ਬਾਰੇ—ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁ ਵਾਦਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ
ਮੀਪ ੂੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਿਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੁਝ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਿਾਂ ਿੜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਿਰਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਪਕਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਿ ਭਾਸ਼ਾ ਡ ੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਵੱਚ ਹੇਠ ਪਲਪਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ:
• ਸਕਲ ਪਵੱਚ ਰਪਿਸ ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ

• ਸਕਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ੀਆਂ

• ਗਰੇਡ, ਅਕਾਦਪਮਕ ਪਮਆਰ, ਅਤੇ ਗਰੈਿਏਸ਼ਨ

• ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਿਹੁੂੰਚ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕ—
ੇ ਇਨਹਾਂ ਪਵੱਚ

• ਸਕਲ ਦੇ ਪਨਯਮ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਰੱਥ, ਉੱਨਤ ਿਲੇ ਸਮੈਂ , ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ

• ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਤੇ ਪਨਕਾਸੀ

ਪਸਿਲਾਈ ਿਰੋਗਰਾਮ

• ਗਤੀਪਵਿੀਆਂ ਿਾਂ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ

• ਅਿੂੰਗ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

• ਪਸਹਤ, ਸੁਰੱਪਿਆ, ਅਤੇ ਸੂੰਕ ਕਾਲ
ਅਡਿਆਪਕਾੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰ ਆੀਂ ਨਾਲ ਮ ਡਰਿੰਗਾੀਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਿਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਪਿਆਿਕਾਂ ਿਾਂ ਸਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕਲ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਸੱਪਿਆ ਬਾਰੇ, ਿਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਸੱਪਿਆ ਬਾਰੇ ਿਾਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਮਾਿੇ-ਅਪਿਆਿਕ ਕਾਨਫ਼ਰੂੰਸਾਂ,
ਮੀਪ ੂੰਗਾਂ।
ਸਕਲ ਕੇਵਲ ਕਾਬਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਪਿਹੜੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵੱਚ ਪਨਿੁੂੰਨ ਹਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਕਲ ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਚਤ ਕਰੇਗਾ ਪਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ
ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਿਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਿਨਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੀਪ ੂੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਸਕਲ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਿਾਂ ਬੱਪਚਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੋਂ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ।
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਪਨਰਿੱਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ
ਗੱਲ ਪਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱ ਣਾ ਿਾਂ ਿੋੜਨਾ ਨਹੀ ਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕਲ ਇਹ ਸੁ ਪਨਸ਼ਚਤ ਕਰੇਗਾ ਪਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਆਿਣੀ ਭਪਮਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਿਤ
ਰੱਿਣ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਰਿ ਪਵੱਚ ਿਾਂ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਪਡਸਪ ਰਕ

ਸ ਾਫ਼ ਿਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਕਾਨ ਰੈਕ ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿੜਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਕਲ ਪਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਪ ੂੰਗਾਂ ਿਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਿਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਵੀ ਸਕਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੁੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰ
ਸਕਲ ਮਹੱਤਵਿਰਨ ਪਲਿਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਕਲ ਪਡਸਪ ਰਕ ਪਵੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਵੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਿੇਕਰ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਪਿਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਰਾਿਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਪਿਹੜੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਕਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਕ ਇਸਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵੱਚ ਪਲਿਤੀ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਿਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰਿ ਪਵੱਚ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਾਵੇ।
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ਸ ਾਲ ਜਾੀਂ ਡਚਿੰਤਾ ਾੀਂ ਹਨ? ਸਮਰਥਨ ਦ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਿਾਂ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਿਾਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਕਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਕਲ
ਪਵੱਚ ਪਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਿੁਛ
ੱ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਨਹਾਂ ਸ ਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਿੁਛ
ੱ ਸਕਦੇ ਹੋ:

-

Paula Ogbevoen, pogbevoen@lwsd.org, 425-936-1399

ਡਚਿੰਤਾ ਾੀਂ ਅਤੇ ਡਸ਼ਕਾਇਤਾੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਤੁ ਹਾਿੇ ਹੱਕ ਹਨ!
ਸ ੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪਸਪਵਲ ਰਾਈ ਸ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਿਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵੱਚ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਿਹੁੂੰਚ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਮੁੱਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪਡਸਪ ਰਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਹੁੂੰਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਿਪਵਿੀ ਦੀ ਕਾਿੀ ਲਈ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰੋ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਿੜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:

https://www.lwsd.org/about-us/policy-and-regulations/personnel-5000/nondiscrimination-andaffirmative-action-5010
ਡਚਿੰਤਾ ਾੀਂ ਅਤੇ ਡਸ਼ਕਾਇਤਾੀਂ
ਂ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਿੇਕਰ ਸਕਲ ਦੀਆਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਿਾਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਪਚੂੰਤਾਵਾਂ ਹਨ—ਿਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਿਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਂ
ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ—ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪਵਕਲਿ ਹਨ।
1. ਆਪਣੇ ਡਪਿਿੰਸ ਪਲ ਜਾੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰ , ਡਜਸ ਨਾਲ ਤੁ ਸ ੀਂ ਸੁਖਦ ਮਡਹਸੂ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਪਚੂੰਤਾਵਾਂ ਦੇ
ਹੱਲ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਕਲ ਦੇ ਪਿਰੂੰਸੀਿਲ ਨਾਲ ਪਵਚਾਰ-ਵ ਾਂਦਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਿਪਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਘ ਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਦਓ, ਅਤੇ
ਪਿਰੂੰਸੀਿਲ ਨੂੰ ਿਾਣ ਕਰਵਾਓ ਪਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਿਣੀਆਂ ਪਚੂੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਲ ਪਡਸਪ ਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਪਡਸਪ ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਪਵਿੇ ਪਸਪਵਲ ਰਾਈ ਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਰ ਿਾਂ ਸੁਪਿਰਨ ੈਂਡੈਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3. ਆਪਣ ਆੀਂ ਡਚਿੰਤਾ ਾੀਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ਮਿੰਗ ਕਰੋ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਿਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂ ਆਿਣੀਆਂ ਪਚੂੰਤਾਵਾ ਦੇ ਹੱਲ
ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਏਿੂੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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4. ਤੁ ਸ ੀਂ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਲਿਤੀ ਰਿ ਪਵੱਚ ਘ ਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਦਓ—ਪਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵੱਚ—
ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡਾਕ, ਈਮੇਲ, ਿਾਂ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਪਡਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀ ਂ ਪਡਸਪ ਰਕ ਨੂੰ ਭੇਿੋ। ਆਿਣੇ ਪਰਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਿੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਿਣਾ
ਸੁਪਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ।
30 ਕੈਲੂੰਡਰ ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਪਡਸਪ ਰਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਲਿਤੀ ਰਿ ਪਵੱਚ ਿਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁ ਹਾਡੇ
ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਪਵਕਲਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਿਦ ਹੈ: www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspx।
ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਕ ਸਕਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਵਰੁੱਿ ਪਚੂੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਿਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂੰਭਾਵਤ ਬਗਾਵਤ
ਨਾ ਕਰੇ।
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