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 حقوق اآلباء

 خدمات الترجمة والترجمة الفورية

سجيل طفلك في المدرسة، سوف تم تلجميع اآلباء الحق في الحصول على معلومات حول تعليم أطفالهم بلغة يفهمونها. عندما ي

لى عن اللغة التي ترغب في استخدامها عند التواصل مع المدرسة. وهذا سوف يساعد مدرستك عالتعليمية تسألك المنطقة 

 تحديد احتياجاتك اللغوية حتى تتمكن من توفير مترجم أو مستندات مترجمة، مجاًنا.
 

 تعليميةال تكيمكن أن تتوقعه من مدرستك ومنطقالذي ما 

 

 طفلك!ل يةتعليمالعملية الأنت جزء مهم من 

 تندات مترجمة ومترجم لغويمسالتواصل يتضمن هذا غالًبا ما حول تعليم طفلك.  - بلغتك المفضلة -ستتواصل معك المدرسة 

 ث.يحادلالجتماعات واأل فوري
 

كان طفلك يستطيع التحدث أو القراءة  لو، وحتى مات حتى لو كنت تتحدث اإلنجليزيةك الحق في الحصول على هذه الخدل

 باللغة اإلنجليزية.
 

 :معلومات وفرص مهمة لطفلك. يتضمن هذا معلومات حول بخصوص بلغتكستتواصل معك المدرسة 
 

 التسجيل في المدرسة● 
 والمعايير األكاديمية والتخرج عالماتال● 
 قواعد المدرسة وانضباط الطالب● 
 الحضور، الغياب، واالنسحاب● 
 إذن الوالدين لألنشطة أو البرامج● 
 الصحة والسالمة وحاالت الطوارئ ● 
 

 المدرسة اتإغالق● 
 كلذ في بما - تلخدماأو ا مجالبرا على الحصول صفر● 
 إلنجليزيةا للغةا تعلمو رةلمتطوا مجالبرا

 والخدمات للطالب ذوي اإلعاقة تربية الخاصةال● 
 

 مع المعلمين وموظفي المدارس احادي واأل الجتماعاتا

ا المدرسة مترجًما لك وفرتتحدث مع المعلمين أو موظفي المدرسة، ست عندما . ويشمل ذلك ذلكإذا كنت بحاجة إلى  فوري ً

 أخرى حول تعليم طفلك. أحاديث، أو أي التربية الخاصةين، واالجتماعات حول علماء والممؤتمرات اآلب

 

تتأكد المدرسة من أن المترجمين وسيجيدون اللغة اإلنجليزية وبلغتك. ممن  مؤهلينفوريين مترجمين إال تستخدم المدرسة  ال 

تستخدم الطالب أو األطفال يجوز للمدرسة أن اع. ال يتم استخدامها خالل االجتمأو مفاهيم تعابير  ةيفهمون أيالفوريين 

 .فوريين كمترجمين

 

ا مع الدعم الالزم لضمان الوصول المنصف إلى الفرص التي تعزز اكتساب اللغة ا ولغوي ً توفير تعليم متجاوب ثقافي ً هي رؤيتنا 

 وثنائية اللغة وثنائية اللغة والتعلم مدى الحياة.
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إلى ما يقوله أي  واضيفيأو من  واحذفيا ويجب أن ينقل كل ما يقال خالل المحادثة. ال ينبغي أن يجب أن يكون المترجم محايدً 

 نيكو يمكن أنون دورهم والحاجة للحفاظ على سرية المعلومات. دركأكد المدرسة من أن المترجمين يشخص. سوف تت

مدارس بوسطن  دة معقحًرا أو مقاوال من وكالة متعامترجًما  نيكوأن  يمكنو لهاتفا عبرأو  شخصيًاموجوًدا  ريلفوا لمترجما

 .BPS العامة
 

 المكتوبة المعلومات

. إذا تلقيت معلومات ليست تك التعليميةقطمن في عاًوشي رألکثا تللغاا لیإ امةه بةومکت تماومعل جمةربت سةدرلما ومستق

 بلغتك. لك ًياوفترجمتها أو شرحها شأن يتم بلغتك، فيرجى إخبار المدرسة إذا كنت ترغب في 
 

 باحاجة إلى دعم؟هل أنت لديك أسئلة أو مخاوف؟ هل 

  

 .ساعدأن تفيمكن لمدرستك أو ترجمة،  فوريإذا كان لديك أية أسئلة أو كنت ترغب في طلب مترجم 

 .BPS معلومات، يمكنك زيارة موقع الترجمة التحريرية والفورية التابع لمدارس بوسطن العامةمزيد من الللحصول على 

 المخاوف والشكاوى التعامل مع

 هذه هي احقوقك!

 المعلومات بلغتك. الحصول علىية، يحق لك تحادوالحقوق المدنية اال ةبموجب قوانين الوالي

يمكنك أيًضا قراءتها عبر واللغة. المنطقة بخصوص اطلب من المكتب الرئيسي الحصول على نسخة من سياسة وإجراءات 

 :على هذا الرابطاإلنترنت 
 

interpretation-https://www.bostonpublicschools.org/translation 
 

 المخاوف والشكاوى

لك مترجم فوري أو ترجمة  روف  أو إذا لم ي -ية أو الترجمة في المدرسة رفون خدمات الترجمة الإذا كانت لديك مخاوف بشأ

 فلديك العديد من الخيارات. -تحتاج إليها 
 

ه. غالًبا ما يكون النقاش مع مدير المدرسة هو إليالذي ترتاح  سة أو موظف المدرسة. تاحد  مع مدير المدر1

لمدير ما يمكنه فعله للمساعدة حرص على أن يدرك ااالخطوة األولى األفضل لمعالجة مخاوفك. اشرح ما حدث، و

 في حل المشكلة.

مخاوفك أو للحصول على مزيد عراب عن إللنطقتك التعليمية . يمكنك االتصال بمتك التعليميةالتاحد  مع منطق .2

  من المعلومات حول حقوقك.

ا مع الدعم الالزم لضمان الوصول المنصف إلى الفرص التي تعزز اكتساب اللغة ا ولغوي ً توفير تعليم متجاوب ثقافي ً هي رؤيتنا 

 وثنائية اللغة وثنائية اللغة والتعلم مدى الحياة.
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 مكتب العدالة

 www.bostonpublicschools.org/equity)الفاكس( |  617-635-7940 هاتف(، ال) 9650-635-617-1 

 

 Carolyn MacNeil كارولين ماكنيل - المنطقة مظالمديوان 

 cmacneil@bostonpublicschools.org)الهاتف الخلوي( |  1-857-891-1363 )الهاتف(،  9054-635-617-1 

 

 مة والترجمة الفوريةمدير الترج -مكتب متعلمي اللغة اإلنجليزية 

 adowling@bostonpublicschools.org)الهاتف( |  9435-635-617-1 

  

عن طريق البريد، أو التعليمية قة نطوأرسلها إلى الم -بأي لغة  -كتابة . لتقديم شكوى، اشرح ما حدث . يمكنك تقديم شكوى3

ك . باإلضافة إلى ذلك، يمكن(ublicschools.orgtandicomplaints@bostonp)البريد اإللكتروني بتسليمها باليد أو ب

. تأكد من االحتفاظ نا اإللكترونيفي موقعلبوابة اآلباء السريع رابط اإلنترنت من خالل قسم ال ن طريقنموذج الشكوى عتعبئة 

 بنسخة لسجالتك.

 

 عنوان:ال                    

 Boston Public Schools       

Office of English Learners  

 Translation & Interpretation Unit 

 2300 Washington Street  

 Roxbury, MA 02119 

 Attn: Director of Translation & Interpretation 

 عناية: مدير الترجمة والترجمة الفورية

 

 ًيا.خطمن شكواك وترد عليك التعليمية ة قنطستتحقق الم

 

 

 اإلعراب عنطفلك بسبب  منك أو منتنتقم لن  Boston Public Schoolsيرجى العلم بأن مدارس بوسطن العامة 

 مخاوفك أو تقديم شكوى.

 

 

ا مع الدعم الالزم لضمان الوصول المنصف إلى الفرص التي تعزز اكتساب اللغة ا ولغوي ً توفير تعليم متجاوب ثقافي ً هي رؤيتنا 

 وثنائية اللغة وثنائية اللغة والتعلم مدى الحياة.


