خدمات الترجمة الفورية وج ًها لوجه

لمزيد من المعلومات

يوجد مترجمون شفهيون لمساعدة عائالت  ACPSحين
انعقاد االجتماعات في مدرسة طفلك أو حضور نشاط
لمدارس .ACPS
لطلب هذه الخدمة برجاء إخطار مدرسة طفلك مسبقًا قبل
الموعد المطلوب بخمسة أيام دراسية لضمان توافر الخدمة.
يمكن توفير المترجمين الفوريين لمجموعة متنوعة من
االجتماعات مثل اجتماعات اآلباء والمعلمين ،واجتماعات
دراسة الطفل ،واجتماعات تحديد أهلية الطفل للتعليم
الخاص ،واجتماعات البرنامج التربوي الفردي .يمكن
للمترجمين الفوريين أيضًا تقديم المساعدة خالل النشاطات
المدرسية مثل ليالي العودة إلى المدرسة ،واجتماعات
المدرسين وأولياء األمور وغيرها!

اتصل بنا:
مكتب خدمات اللغة اإلنجليزية
خدمات الترجمة الفورية والتحريرية
المكتب المركزي لمدارس ACPS
1340 Braddock Place
703-619-8347
www.acps.k12.va.us/translation

مركز FACE

خدمات الترجمة التحريرية
تقوم  ACPSبترجمة وثائق على نطاق القسم لدعم التواصل
بين المدرسة وأولياء األمور .تتضمن هذه الوثائق :سياسات
القسم والمدرسة ،المعلومات الخاصة بالطوارئ ،نماذج
التقديم والتسجيل ،معلومات السالمة واألمان ،نماذج أذونات
التالميذ ،الخطابات التأديبية ،كتيبات أولياء األمور
وصحائف الوقائع ،والخيارات والتخطيطات األكاديمية،
والمعلومات المتعلقة بالوصول إلى المهام أو أنشطة المناهج
الدراسية المشتركة ،وبطاقات التقرير ،والمعلومات الخاصة
بالبرنامج.
برجاء إبالغ فريق عمل المدرسة إذا كنت تحتاج إلى
المساعدة في فهم وثيقة ما.

خدمات الترجمة الفورية والتحريرية
متاح لعائالت ACPS

المكتب المركزي لمدارس ACPS
1340 Braddock Place
703-619-8055
www.acps.k12.va.us/face

St.
6865

المدارس العامة في مدينة اإلسكندرية

3330 King
703-824-

لديك سؤال أو تخوف؟
تحتاج إلى الدعم؟
إن كان لديك أي سؤال أو كنت تحتاج مترجم فوري أو
مترجم تحريري ،رجاءً اطلب المساعدة من أحد أعضاء
فريق عمل .ACPS

خدمات الترجمة الفورية والتحريرية
نظرة عامة على خدمات الترجمة الفورية
والتحريرية
يتحدث أكثر من  %50من التالميذ الملتحقين بمدارس مدينة
اإلسكندرية العامة لغة أخرى غير اإلنجليزية في المنزل.
اللغات األكثر استخدامًا بين تالميذ مدارس  ACPSهي
اإلسبانية ،واألمهرية ،والعربية.

الوصول للخدمات
هناك طرق مختلفة تستطيع من خاللها أن تخبر فريق عمل
 ACPSأنك بحاجة إلى خدمات الترجمة الفورية التحريرية:




عند قيامك بتسجيل طفلك في مدارس  ،ACPSقم
بإعالم عضو فريق العمل (القائم بعملية التسجيل)
باللغة التي تفضل استخدامها للتواصل.
إذا كنت متواجد في أحد مكاتب أو مدارس ،ACPS
ابحث عن ملصق "خدمات الترجمة الفورية متوفرة".
وبعد ذلك قم باإلشارة إلى لغتك وسيقوم عضو فريق
عمل  ACPSباالتصال بمترجم فورى عبر الهاتف.

خدمات الترجمة الفورية عبر خط اللغة
خط اللغة هو خدمة تقدم عبر الهاتف تتيح للعائالت التي
تتحدث أكثر من لغة أن تتواصل مع مدرسة طفلهم في
إطار مراعي للثقافة باستخدام لغتهم األم.
عن طريق استخدام خط اللغة ،يمكن لمدرسة طفلك أن
تتصل بمترجم فوري عبر الهاتف .سيقوم فريق العمل
بالمدرسة باالتصال برقم خط اللغة وسيقوم بطلب اللغة
المطلوبة .سيكون عليك أن تنتظر على الخط حتى يتم
توصيلك بالمترجم الفوري ،عادة ما يستغرق ذلك دقيقة أو
دقيقتين.

لكي يتم دعم التواصل بين المدارس والتالميذ والعائالت،
تتضمن خدمات الوصول للغات التي تقدمها مدارس :ACPS
ترجمة فورية عبر التليفون (من خالل خط اللغات) ،الترجمة
الفورية وجهًا لوجه ،وخدمات الترجمة التحريرية.



التواصل المنتظم مع مدرسة طفلك هو
طريقة مهمة لدعم عملية التعليم الخاصة
بطفلك.

إن كانت لغتك غير موجودة على الملصق ،برجاء طلب
"دليل تحديد اللغة" ،الذي يضم أكثر من  011لغة.

