ብአካል ዝወሃቡ ናይ ትርጉም አገልግሎታት
ናይ ቃል ብቓል ተርጎምቲ ናይ ACPS ስድራቤታት ኣብ
ናይ ውላድኩም ቤትትምህርቲ ትገብርዎ ርክብ ወይ ኣብ
ናይ ACPS ንጥፈታት ተረኺቦም ክሕግዙኹም
ቅሩባት’ዮም።
ነዚ ኣግልግሎት ንምጥላብ፣ ብኽብረትኩም ንናይ
ውላድኩም ቤት ትምህርቲ ቅድሚ 5 ናይ ትምህርቲ
መዓልታት አፍልጡ፣ መታን ቅሩብነት ንምርግጋጽ።
ተርጎምቲ ከም ኣብ ናይ ወለድን መምህራንን አኼባታት፣
ኣብ ናይ ውላድ ናይ መጽናዕቲ ኣኼባታት፣ ንፍሉይ
ትምህርቲ ብቕዓት ዝምልከቱ ኣኼባታት፣ ኣብ ናይ IEP
ኣኼባታት ዝኣመሰሉ ኣኼባታት ከተርጉሙ ክለኣኹ
ይኽእሉ። ብተወሳኺ ተርጎምቲኣብ ከም ናይ ናብ ቤት
ትምህርቲ ምምላስ ምሸት፣ ናይ PTA ኣኼባታት፣
ወርክሾፕ ከምኡ’ውን ካልእን ዝኣምሰሉ ናይ ቤትትምህርቲ
ንጥፈታት ክሕግዙ ይኽእሉ’ዮም።

ንዝያዳ ሓበሬታ
በዚ ዝስዕብ ርኸቡና፦
ናይ EL ኣገልግሎታት ቤት ጽሕፈት
ናይ ትርጉም ኣገልግሎታት
ACPS ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት
1340 Braddock Place
703-619-8347
www.acps.k12.va.us/translation

FACE ማእኸል
ACPS ማእኸል ቤት ጽሕፈት
1340 Braddock Place
703-619-8055
www.acps.k12.va.us/face

ናይ ጽሑፍ ናይ ትርጉም አገልግሎታት
ACPS ኣብ ሞንጎ ቤትትምህርትን ወላድን ዝግበሩ ርክባት
ንምሕጋዝ ኣብ መላእ አሃዱ ዝርከቡ ሰነዳት ተርጒሙ
የቕርብ። እዞም ሰነዳት ኣብኦም ከይተደረቱ ግን ነዞም
ዝስዕቡ የጠቓሉ፦ ናይ ኣሃዱን ቤት ትምህርትን
ፖሊሲታት፣ ናይ ድንገተኛ ኩነታት ሐበሬታ፣ ናይ ምዝገባ
ቅጥዕታት፣ ናይ ጥዕናን ድሕነትን ሓበሬታ፣ ናይ ተመሃሮ
ፍቓድ ቅጥዕታት፣ ናይ ዲስፕሊንያዊ ስጉምታት
ደብዳቤታት፣ ናይ ወለዲ መወከሲ መጻሕፍትን ናይ
ጭብጥታት ወረቓቕቲን፣ አካደሚያዊ ኣማራጺታትን
ምውጣንን፣ ንተግባራት ናይ ምጥቃም ወይ ምስቲ
ትምህርቲ ዝዛመዱ ንጥፈታት ዝምልከቱ ሓበሬታታት፣
ባጀላታት፣ ከምኡ’ውን ንፕሮግራም ጥራይ ዝምልከት
ሓበሬታ።
ብኽብረትኩም ክበርሃልኩም ትደልይዎ ሰነድ ምስዝህሉ
ንሓደ ካብ ሰራሕተኛታት ናይ ቤት ምህርቲ ኣፍልጡ።

ሕቶታት ወይ ስክፍታታት ኣለኩም ድዩ?
ሓገዝ የድልየኩም ድዩ?
ዝኾኑ ሕቶታት ምስዝህልወኩም ወይ ናይ ቃል ወይ ናይ
ጽሑፍ ተርጓሚ ምስትደልዩ፣ ብኽብረትኩም ንሓደ ካብ
ናይ ACPS ሰራሕተኛ ሓገዝ ሕተቱ።

ናይ ጽሑፍን ናይ ቃልን
ትርጉም ኣገልግሎታት
ናይ ACPS ስድራቤታት
ክጥቀማሉ ድሉው ዝኾነ

ናይ ጽሑፍን ናይ ቃልን ትርጉም አገልግሎታት
ናይ ጽሑፍን ናይ ቃልን ትርጉም አገልግሎታት
ልዕሊ 50% ተመሃሮ አለክሳንድሪያ ከተማ ህዝባውያን
ቤትትምህርትታት ኣብ ገዝኦም ካብ ቋንቋ ኢንግሊዝ ወጻኢ
ይዛረቡ። ብናይ ACPS ተመሃሮ ብብዝሒ ካብ ዝዝረቡ
ቋንቋታት ስፓኒሽ፣ አምሓርኛን ዓረብኛን የጠቓልሉ።

አገልግሎታት ምጥቃም
ናይ ጽሑፍ ትርጉምን ናይ ቃል ትርጉምን አገልጎታት
ከምዘድልየኩም ንምሕባር ንACPS ክትነግሩሉ ትኽእሉ
ዝተፈላለዩ አገባባት አለዉ።




ውላድኩም ኣብ ACPS ከተመዝግቡ ከለኹም፣
ብኽብረትኩም ንሓደ ናይ ምዝገባ ሰራሕተኛ
(Registrar) ትመርጽዎ ናይ መረዳዲኢ ቋንቋ
እንታይ ምዃኑ ሓብሩ።
ኣብ ናይ ACPS ቤትትምህርቲ ወይ ቤትጽሕፈት
እንተሊኹም፣ “ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኣሎና” ዝብል
ዝተጻሕፎ ፖስተር አናድዩ። ብድሕሪኡ ናብ ቋንቋኹም
አመልክቱ፣ ካብኡ ሓደ ካብ ናይ ACPS ሰራሕተኛ
ስልኪ ደዊሉ ምስ ኣተርጓሚ ክራኸብ እዩ።

ናይ ቋንቋ መስመር (Language line) ብስልኪ ዝቐርብ
ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኮይኑ ብዙሕ ቋንቋታት ንዝዛረባ
ስድራቤታት ብናይ ኣደ ቋንቋአንን ባህሊ ኣብ ግምት
ብዘእተወ መንገዲን ምስ ናይ ውላደን ቤትትምህርቲ
ክረዳድኣ የኽእል።
ናይ ቋንቋ መስመር (Language line) ብምጥቃም
ብምጥቃም፣ ናይ ውላድኩም ቤትትምህርቲ ደዊሎም
ብቴለፎን ዝትርጉም አተርጓሚ ከቕርቡልኩም ይኽእሉ።
እቲ ናይ ቤትትምህርቲ ሰራሕተኛ ናይ ናይ ቋንቋ መስመር
(Language line) ቁጽሪ ስልኪ ብምድዋል እቲ ዝድለ
ቋንቋ ክጠልበልኩም እዩ። ብድሕሪኡ እቲ ተርጓሚኣብ
መስመር ክሳብ ዝኣቱ ትጽበዩ፥ መብዛሕትእዩ ግዜ ካብ 12 ደቓይቕ ትጽበዩ።

ኣብ ሞንጎ ቤትትምህርትታት፣ ተመሃሮን ስድራቤታትን ዘሎ
ርክባት ንምሕጋዝ፣ ናይ ACPS ናይ ቋንቋ አገልግሎታት
ቀረብ ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልሉ፦ ብስልኪ ዝግበር ናይ
ትርጉም አገልግሎት [ብመንገዲ ላንጔጅ ላይን (Language
Line)]፣ ብአካል ዝወሃብ ናይ ትርጉም አገልግሎት፣
ከምኡ’ውን ናይ ጽሑፍ አገልግሎታት።

ምስ ናይ ውላድኩም ቤት ትምህርቲ
ብቐጻሊ ምርኻብ ናይ ውላድኩም
ትምህርቲ ንምሕጋዝ አገዳሲ መንገዲ
እዩ።

ናይ ቋንቋ መስመር (L anguage line)
ዝቐርብ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት



ቋንቋኹም ኣብቲ ፖስተር እንተዘየልዩ፣ ብኽብረትኩም
ነቲ ካብ 100 ቋንቋታት ንላዕሊ ዝሓዘ “ናይ ቋንቋ
መለለዪ መምርሒ” ክቐርበልኩም ሕተቱ።

