خدمات ترجمه همزمان
ترجمان های زبانی آماده کمک رسانی به فامیل های
 ACPSدر جلسات مکتب یا فعالیت های  ACPSهستند.
برای استفاده از این خدمات ،درخواست خود را حداقل 5
روز درسی پیش از روز مورد نظر به مسئوالن مکتب
فرزندتان ارائه کنید.
ترجمان ها می توانند در جلسات مختلف از جمله نشست
های والدین و معلمین ،جلسات مطالعه طفل ،جلسات
شرایط تعلیم ویژه و جلسات  IEPحضور پیدا کنند.
ترجمان ها همچنان می توانند در جریان فعالیت های
مکتب مانند شبهای برگشت به مکتب ،جلسات ،PTA
ورکشاپ ها وغیره نیز خدمت رسانی کنند!

معلومات بیشتر
تماس با ما :
دفتر خدمات EL
خدمات ترجمه همزمان و مکتوب

مکاتب عمومی شهر الکساندریا

دفتر مرکزی ACPS
1340 Braddock Place
703-619-8347
www.acps.k12.va.us/translation
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مرکز FACE

ویژه فامیل های ACPS

دفتر مرکزی ACPS
1340 Braddock Place
703-619-8055
www.acps.k12.va.us/face

خدمات ترجمه مکتوب
 ACPSاسناد بخشی را برای آسان کردن پروسه ارتباط
مکتب-والدین ترجمه می کند .این اسناد شامل اما محدود
به سیاست های بخش و مکتب ،معلومات عاجل ،فرمه
های راجستر و داخله ،معلومات صحی و ایمنی ،فرمه
های مجوز متعلم ،نامه های انضباطی ،کتابچه ها و ورق
های اطالع رسانی والدین ،گزینه ها و پروگرام های
علمی ،معلومات مربوط به درستی به امکانات یا فعالیت
های کمک درسی ،کارنامه و معلومات ویژه پروگرام
نیستند.
اگر برای فهمیدن هر یک از اسناد به کمک ضرورت
داشتید ،موضوع را به کارمندان مکتب اطالع دهید.

سوال یا مشکلی دارید؟
به کمک ضرورت دارید؟
سواالت یا درخواست های مربوط به خدمات ترجمه
همزمان یا مکتوب را با کارمندان  ACPSدر میان
بگذارید.

خدمات ترجمه همزمان و مکتوب
کلیات خدمات ترجمه همزمان و مکتوب
بیش از  %۰۵از متعلمین مکاتب عمومی شهر الکساندریا
در خانه به لسانی غیر از انگلیسی تکلم می کنند .رایج
ترین لسان بین متعلمین ACPSاسپانیایی ،امحاری و
عربی است.

خدمات دسترسی
ارائه درخواست خدمات ترجمه همزمان و مکتوب به
کارمندان  ACPSشیوه های مختلفی دارد:




در وقت راجستر فرزندتان در  ACPSلسان
ترجیحی ارتباط خود را به مسئول مرتبط (مسئول
راجستر) اطالع دهید.
در مکتب یا دفتر  ACPSپوستر »خدمات ترجمه« را
بیابید .سپس لسان خود را به کارمند  ACPSنشان
دهید تا وی ذریعه تلیفون با یکترجمان به تماس شود.

خدمات ترجمه ذریعه »خط لسان«
»خط لسان« خدمتی تلیفونی است که فامیل های چند-
لسانی به کمک آن می توانند با لسان بومی خود و به
شیوه حساس فرهنگی با مسئوالن مکتب فرزندشان
ارتباط برقرار کنند.
مکتب فرزندتان ذریعه »خط لسان« می تواند به صورت
تلیفونی با ترجمان به تماس شود .مسئوالن مکتب با
«»خط لسان« به تماس می شوند و خدمات ترجمه لسان
مورد نظر را درخواست می کنند .تا زمان برقراری
ارتباط با ترجمان که معموالً  ۱-۲دقیقه طول می کشد،
باید منتظر بمانید.

برای تقویت ارتباط بین مکاتب ،متعلمین و فامیل ها،
 ACPSخدمات دسترسی لسان زیر را ارائه می کند:
خدمات ترجمه تلیفونی (ذریعه »خط لسان«) ،ترجمه
همزمان و ترجمه مکتوب.



با ایجاد ارتباط پیوسته با مکتب
فرزندتان می توانید از پروگرام تعلیمی
فرزندتان پشتیبانی کنید.

اگر لسان شما در آن پوستر نیست ،برای دریافت »راهنمای
شناسایی لسان« که حاوی بیش از  ۱۰۰لسان است
درخواست کنید.

