తల్లద
ి ండ్రుల హక్కు లు

వ్యా ఖ్యా త మరియు అనువ్యద సేవలు
తమ పిలల
ి చదువుక్క సంబంధంచి వ్యరికి అర్ థమయ్యా భాషలో సమాచారాన్ని పందడం అన్ని తల్లద
ి ండ్రుల హక్కు . మీ
బిడడ స్కు లులో చేరినప్పు ు, స్కు లుతో సండ్రరదంప్పలు జరిపేటప్పు ు ఏ భాషను ఉరయోగంచాలన్న మీరు
కోరుక్కంటున్ని ర్నే విషయాన్ని

స్కు లు మిమమ ల్లి

అుగుతంద. మీ భాషా అవసరాలను మీ స్కు లు గురి తంచడాన్నకి ఇద

సహాయరుతంద, తద్వా రా వ్యరు మీక్క వ్యా ఖ్యా త లేద్వ అనువ్యద డాక్కా మంట్లను మీక్క ఉచితంగా
అందంచగలుగుతారు.

మీ స్కూ లు మరియు స్కూ లు డిస్ట్రక్
ి ి్నుంచి మీరు ఏమి ఆశుంచవచ్చు
మీ బిడ్డ విద్య లో మీరు ఒక ముఖ్య మైన భాగుం!
మీ బిడడ చదువు గురించి - మీ భాషలో- స్కు లు మీక్క సమాచార్ం అందస్తంద. దీన్నలో తర్చుగా మీటంగ్లు మరియు
సంభాషణలక్క సంబంధంచి అనువ్యద రడ్రతాలు మరియు భాషా వ్యా ఖ్యా త కూడా చేర్చ బడతాయి.
మీరు కంత మేర్క్క ఇంగ ిష్ మాట్లిడినరు టకీ మరియు మీ బిడడ ఇంగ ిష్్లో మాట్లిడటం మరియు చదవడం చేసినరు టకీ
కూడా ఈ సేవలను పందే హక్కు మీక్క ఉంటుంద.
మీ బిడక్క
డ సంబంధంచిన ముఖ్ా మైన సమాచార్ం మరియు అవకాశాల గురించి స్కు లు మీక్క మీ భాషలో సమాచార్ం
స్త
అంద ంద. దీన్నలో ఈ సమాచార్ం చేర్చ బుతంద:
• స్కు లులో రిజిస్ట్సేష
ే న్ మరియు ఎన్్రోల్మంట

• స్కు లు మూసివేయడం(సెలవులు)

• డ్రేడ్లు, అకడమిక్ డ్రరమాణాలు మరియు డ్రగాుా య్యషన్
• స్కు లు విధులు మరియు విద్వా రి థ డ్రకమశిక్షణ

• కార్ా డ్రకమాలు మరియు సేవలను పందే అవకాశాలుఅతా ంత సామర్ థా ం, అడాా న్ డ ్పే ి ్మంట, మరియు
ఇంగ ిష్ భాషా అభా సన కార్ా డ్రకమాలతో సహా

• హాజరు, గైరాాజరులు మరియు మాన్నవేయడం
• యాకి ేవిటీలు మరియు కార్ా డ్రకమాలక్క తల్లద
ి ండ్రుల

• వైకల్యా లు ఉని విద్వా రుథల కర్క్క డ్రరత్యా క విధ్ా మరియు

అనుమతి

సేవలు

• ఆరోగా ం, భడ్రదత మరియు అతా వసరాలు
అధ్యయ పకులు మరియు స్కూ లు ఉద్యయ గులతో సమావేశాలు మరియు సుంభాషణలు
అధ్యా రక్కలు లేద్వ స్కు లు ఉద్యా గులతో మీరు మాట్లిడినప్పు ు, మీరు కోరుక్కని టయి
ి త్య స్కు లు వ్యా ఖ్యా త సేవలను
అందస్తంద. దీన్నలో పేరంట- టీచర్ సమావేశాలు, డ్రరత్యా క విదా గురించి సమావేశాలు లేద్వ మీ బిడడ చదువుక్క
సంబంధంచిన ఏదైన్న సంభాషణలు ఉంట్లయి.
ఇంగ ిష్ మరియు మీ భాషలో తగన నైప్పణా ం కల్లగన వ్యా ఖ్యా నకర్ తలను మాడ్రతమే స్కు లు ఉరయోగస్తంద. సమావేశం
సమయంలో ఉరయోగంచే రద్వలు లేద్వ భావనలక్క వ్యా ఖ్యా నకర్ తలు అర్ థం చేస్క్కన్ని ర్నే విషయాన్ని స్కు లు
ధ్ృవీకరిస్తంద. స్కు లు విద్వా రుథలు లేద్వ పిలల
ి ను వ్యా ఖ్యా నకర్ తలుగా ఉరయోగంచదు.
వ్యా ఖ్యా నకర్ తలు తటసం
థ గా ఉంట్లరు మరియు సంభాషణ సమయంలో చెరు బడడ డ్రరతిద్వన్నన్న తెల్లయజేసాతరు. ఎవరైన్న
చెపిు న ద్వన్నకి వ్యరు చేరుు లు మరియు మినహాయింప్పలు చేయరు. వ్యా ఖ్యా నకర్ తలు తమ పాడ్రతలను మరియు
సమాచారాన్ని గోరా ంగా ఉంచాల్లి న అవసరాన్ని అర్ థం చేస్క్కని టుిగా స్కు లు ధ్ృవీకరించుక్కంటుంద. వ్యా ఖ్యా నకర్ త
వా కి తగతంగా లేద్వ ఫోన్ ద్వా రా అందుబాటులో ఉండవచుచ మరియు డిస్ట్సిక్
ే ే ఉద్యా గ లేద్వ బయట కాండ్రట్లక ేర్ కావొచుచ .
స్కు లు వదద జరిే ఏదైన్న మీటంగ్లు లేద్వ సంభాషణలక్క లేద్వ మీ బిడడ చదువుక్క సంబంధంచి స్కు లు వ్యా ఖ్యా నకర్ త
సేవలను అంద్స్తంద. మీక్క అవసర్ం అయిత్య, మీరు కూడా స్కు లును అడగవచుచ .
వ్రాతపూర్వ క సమాచార్ుం
డ్రవ్యతపూర్ా క సమాచారాన్ని మీ స్కు లు డిస్ట్సిక్
ే ే్డ్రపాంతంలో అతా ంత సాధ్యర్ణంగా మాట్లిడే భాషలోిన్న స్కు లు అనువ్యదం
చేస్తంద. మీరు మీ భాషలో లేన్న సమాచారాన్ని అందుక్కని టయి
ి త్య, డ్రవ్యతపూర్ా కంగా మీ భాషలో అనువదంచడం లేద్వ
మీక్క మౌఖికంగా వివరించాలన్న మీరు కోరుక్కంటుని టయి
ి త్య దయచేసి ఆ విషయాన్ని స్కు లుక్క తెల్లయజేయండి.
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మీకు ఏమైనా వ్రపశ్న లు లేదా ఆుంద్యళనలు ఉనాన యా? సహాయుం కాాలా?
మీక్క ఏమైన్న డ్రరశి లున్ని

లేద్వ వ్యా ఖ్యా నకర్ తను లేద్వ అనువ్యదకర్ తను మీరు కోరుక్కంటుని టయి
ి త్య, మీ స్కు లు

సహాయరడగలదు. స్కు లులో సహాయం కర్క్క మీరు అడగవచుచ , లేద్వ ఈ స్కు ల ఉద్యా గులను మీరు అడగవచుచ :

-

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

ఆుంద్యళనలు మరియు ఫిర్యయ దులన పరిషూ రిుంచడ్ుం
ఇవి మీ హకుూ లు!
రాస్ట్ష ే మరియు కండ్రద పౌర్ హక్కు ల చట్లేల కింద, మీ భాషలో సమాచారాన్ని
డిస్ట్సిక్
ే ే్ల్యంేా జ్ యాక్సి

పందే హక్కు మీక్క ఉంటుంద.

పాలసీ మరియు డ్రపసీజర్ యొకు డ్రరతి కర్క్క డ్రరధ్యన కారాా లయాన్ని

అడగండి. వ్యటన్న ఇకు డ

మీరు ఆన్్లైన్్లో చదవవచుచ :

https://www.lwsd.org/about-us/policy-and-regulations/personnel5000/nondiscrimination-and-affirmative-action-5010
ఆుంద్యళనలు మరియు ఫిర్యయ దులు
మీ స్కు లు వ్యా ఖ్యా నకర్ త లేద్వ అనువ్యద సేవలక్క సంబంధంచి మీక్క ఆంద్యళనలు ఉని టయి
ి త్య- లేద్వ మీక్క
అవసర్మైన వ్యా ఖ్యా నకర్ త లేద్వ అనువ్యద్వన్ని అందంచనటయి
ి త్య- మీక్క అనేక ఆరన్
ష ్లు ఉంట్లయి.
1. మీకు సౌకర్య వుంతుంగా ఉుండే మీ వ్రిన్సి పాల్ లేదా స్కూ లు ఉద్యయ గితో మాట్లాడ్ుండి. మీ ఆంద్యళనలు
రరిషు రించడాన్నకి మీ స్కు లు డ్రపిన్ని పాల్తో చరిచ ంచడం అనేద అతా తతమ మొదట దశ కావొచుచ . ఏమి
జరిగంద్య వివరించండి, మరియు సమసా ను రరిషు రించడం కర్క్క సహాయరడటం కర్క్క తాము ఏమి
చేయగలమనే విషయాన్ని

డ్రపిన్ని పాల తెలుస్క్కనేందుక్క అవకాశం ఇవా ండి.

2. మీ స్కూ లు డిస్ట్రక్
ి తో
్ మాట్లాడ్ుండి. మీ ఆంద్యళనలను రంచుకోవడం కర్క్క మీ స్కు లు డిస్ట్సిక్
ే ్న్న కూడా మీరు
సండ్రరదంచవచుచ . డిస్ట్సిక్
ే ే్ఆఫీస్లో ఉండే పౌర్ హక్కు ల సమనా యకర్ త లేద్వ స్కరరింటండంట్కి కూడా మీరు
కాల చేయవచుచ .
3. మీ ఆుంద్యళనలన పరిషూ రిుంచడ్ుంలో సహాయుం కొర్కు అడ్గుండి. మీ హక్కు ల గురించి మరింత సమాచార్ం
కర్క్క లేద్వ మీ ఆంద్యళనలను రరిషు రించడం కర్క్క ఈ ఏజెన్సి లను మీరు సండ్రరదంచవచుచ .
ఈకిా టీ అండ సివిల రైటి ఆఫీస్

ఆఫీ

ఆఫీ ఆఫ్ స్కరరింటండంట ఆఫ్ రబిక్
ి ఇన్్స్ట్సక్ష
ే న్
360-725-6162 | www.k12.wa.us/equity

1-866-297-2597 | oeo.wa.gov

ఆఫ్ ద ఎుా కషన్ అంబుడి

4. మీరు ఫిర్యయ దున నమోదు చేయవచ్చు . ఒక ఫిరాా దును నమోదు చేయడం, డ్రవ్యతపూర్ా కంగా- ఏదైన్న భాషలో
ఏమి జరిగంద్య వివరించండి- మరియు దీన్నన్న మయిల, ఇమయిల రంరడం లేద్వ సా యంగా డిస్ట్సిక్
ే క్క
్
అందంచండి. మీ రికారుడల ఒక డ్రరతి మీ వదద ఉంచుకోండి.
30 రన్నదన్నలోిగా, డిస్ట్సిక్
ే ే మీ ఫిరాా దును రరిశోధంచి, మీక్క డ్రవ్యతపూర్ా కంగా డ్రరతిసు ందస్తంద. మీ ఫిరాా దు
ర
ఆ న్
ష ్లు గురించి మరింత సమాచారాన్ని మీరు ఇకు డ పందవచుచ .
www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspx.
ఆంద్యళనలను రంచుకోవడం లేద్వ ఫిరాా దును నమోదు చేయడం మీపైన్న లేద్వ మీ బిడపై
డ న్న స్కు లు డ్రరతీకార్ం
తీరుచ కోదనే విషయాన్ని

దయచేసి తెలుస్కోండి.
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