خدمات ترجمه همزمان

اطالعات بیشتر

مترجمان همزمان آماده کمک رسانی به خانواده های
 ACPSدر جلسات مدرسه یا فعالیت های ACPSهستند.

تماس با ما:

برای استفاده از این خدمات ،درخواست خود را حداقل 5
روز درسی مانده به روز مورد نظر به مسئوالن مدرسه
فرزندتان ارائه کنید.
مترجمان همزمان می توانند در جلسات مختلف از جمله
نشست های والدین و آموزگاران ،جلسات مطالعه کودک،
جلسات شرایط آموزش ویژه و جلسات  IEPحضور یابند.
مترجمان همزمان می توانند در جریان فعالیت های مدرسه
مانند شبهای بازگشت به مدرسه ،جلسات  ،PTAکارگاه ها
و غیره نیز خدمت رسانی کنند!

دفتر خدمات EL
خدمات ترجمه
همزمان و کتبی

مدارس عمومی شهر الکساندریا

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

مرکز FACE

ویژه خانواده های ACPS

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

خدمات ترجمه کتبی
به منظور تسهیل روند ارتباط مدرسه-والدین ACPS
مطالبی را ترجمه می کند .از این مدارک می توان به
سیاست های بخش و مدرسه ،اطالعات اضطراری،
فرمهای ثبت نام ،اطالعات بهداشتی و ایمنی ،فرمهای
مجوز دانش آموز ،نامه های انضباطی ،کتابچه ها و برگه
های اطالع رسانی والدین ،گزینه ها و برنامه های علمی،
اطالعات مربوط به درستی به امکانات یا فعالیت های
کمک درسی ،کارنامه و اطالعات برنامه اشاره کرد.
اگر برای فهمیدن هر یک از اسناد به کمک نیاز داشتید،
موضوع را به کارکنان مدرسه اطالع دهید.

3330 King
703-824-

خدمات ترجمه همزمان و کتبی

St.
6865

پرسش یا مشکلی دارید؟
به کمک نیاز دارید؟
پرسش ها یا درخواست های مربوط به خدمات ترجمه
همزمان یا کتبی را با کارکنان  ACPSدر میان بگذارید.

خدمات ترجمه همزمان و کتبی
کلیات خدمات ترجمه همزمان و کتبی
بیش از  %55دانش آموزان مدارس عمومی شهر
الکساندریا در منزل به زبانی غیر از انگلیسی صحبت
میکنند .رایج ترین زبان بین دانش آموزان ACPS
اسپانیایی ،امحاری و عربی است.

خدمات دسترسی
برای ارائه درخواست خدمات ترجمه همزمان و کتبی به
کارکنان  ACPSروش های مختلفی وجود دارد:




در هنگام ثبت نام فرزندتان در  ،ACPSزبان
ترجیحی ارتباط خود را به مسئول مرتبط (مسئول ثبت
نام) اعالم کنید.
در مدرسه یا دفتر  ACPSپوستر «خدمات ترجمه» را
بیابید .سپس زبان خود را به کارمند  ACPSنشان دهید
تا وی از طریق تلفن با مترجم همزمان تماس بگیرد.

برای تقویت ارتباط بین مدارس ،دانش آموزان و
خانوادهها ACPS ،خدمات دسترسی زبانی زیر را ارائه
می کند :خدمات ترجمه تلفنی (از طریق «خط زبان»)،
ترجمه همزمان و ترجمه کتبی.

با ایجاد ارتباط پیوسته با مدرسه
فرزندتان می توانید از برنامه آموزشی
فرزندتان پشتیبانی کنید.



اگر زبان شما در آن پوستر نیست« ،راهنمایی
شناسایی زبان» را که حاوی بیش از  155زبان است
از مسئول مرتبط درخواست کنید.

خدمات ترجمه از طریق »خط زبان»
«خط زبان» خدمتی تلفنی است که خانواده های چند-زبانی
به کمک آن می توانند با زبان بومی خود و به روشی
فرهنگی با مسئوالن مدرسه فرزندشان ارتباط برقرار
کنند.
مسئوالن مدرسه فرزندتان از طریق «خط زبان» میتوانند
به صورت تلفنی با مترجم همزمان تماس بگیرند.
مسئوالن مدرسه با «خط زبان» تماس می گیرند و خدمات
ترجمه زبان مورد نظر را درخواست می کنند .تا زمان
برقرار شدن ارتباط با مترجم همزمان که معموالا 2-1
دقیقه طول می کشد ،باید منتظر بمانید.

