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안녕  
xin chào  

你好 

 
 

తల్లదిిండ్రుల హక్కు లు 

వ్యా ఖా్య త మరయు అనువ్యద సేవలు 

తమ పిలలి చదువుక్క ్ింబింధించి వ్యరక్వ అర్ థమయ్యా  భాషలో ్మాచారాన్ని  పిందడిం అన్ని  తల్లదిిండ్రుల హక్కు . మీ 

బ్లడడ సూు లులో చేరనప్పు ు, సూు లుతో ్ిండ్రపదింప్పలు జరపేటప్పు ు ఏ భాషను ఉపయోగించాలన్న మీరు 

కోరుక్కింటున్ని ర్నే విషయాన్ని  సూు లు మిమమ ల్లి  అుగుతింద. మీ భాషా అవ్రాలను మీ సూు లు గుర తించడాన్నక్వ ఇద 

్హాయపుతింద, తద్వి రా వ్యరు మీక్క వ్యా ఖా్య త లేద్వ అనువ్యద డాకా్క మింట్లను మీక్క ఉచితింగా 

అిందించగలుగుతారు.  

 

మీ స్కూ లు మరియు స్కూ లు డిస్ట్రకి్ట ినుంచి మీరు ఏమి ఆశుంచవచ్చు  

మీ బిడ్డ విద్య లో మీరు ఒక ముఖ్య మైన భాగుం!  

మీ బ్లడడ యొక్ు  చదువు గురించి- మీ భాషలో- సూు లు మీతో ్ింభాషిసుతింద.  దీన్నలో తర్చుగా మీటింగ్లు మరయు 

్ింభాషణలక్క ్ింబింధించి అనువ్యద పడ్రతాలు మరయు భాషా వ్యా ఖా్య త కూడా చేర్చ బడతాయి.  

 

మీరు కింత మేర్క్క ఇింగషి్ మాటి్లడినపు టకీ మరయు మీ బ్లడడ ఇింగషి్లో మాటి్లడటిం మరయు చదవడిం చేసినపు టకీ 

కూడా ఈ సేవలను పిందే హక్కు  మీక్క ఉింటుింద. 

 

మీ బ్లడడక్క ్ింబింధించిన ముఖా్ మైన ్మాచార్ిం మరయు అవకాశాల గురించి సూు లు మీ భాషలో క్మా్య న్నకేట్ 

చేసుతింద.  దీన్నలో ఈ ్మాచార్ిం చేర్చ బుతింద: 

 

 సూు లులో రజిస్టసేరషన్ మరయు ఎన్రోల్మింట్ 

 డ్రేడ్లు, అక్డమిక్ డ్రపమాణాలు మరయు డ్రగాుా య్యషన్ 

 సూు లు విధులు మరయు విద్వా ర థ డ్రక్మశిక్షణ 

 హాజరు, గైరాాజరులు మరయు మాన్నవేయడిం 

 యాక్వ రవిటీలు మరయు కార్ా డ్రక్మాలక్క తల్లదిిండ్రుల 

అనుమతి 

 ఆరోగా ిం, భడ్రదత మరయు అతా వ్రాలు 

 సూు లు మ్యసివేయడిం(సెలవులు)  

 కార్ా డ్రక్మాలు మరయు సేవలను పిందే అవకాశాలు- 

అతా ింత సామర్థా ిం, అడిా న్డ ప్లపేసి్మింట్, మరయు 

ఇింగషి్ భాషా అభా ్న కార్ా డ్రక్మాలతో ్హా 

 వైక్ల్యా లు ఉని  విద్వా రుథల కర్క్క డ్రపతా్య క్ విధ్ా  మరయు 

సేవలు 

అధ్యయ పకులు మరియు స్కూ లు ఉద్యయ గులతో సమావేశాలు మరియు సుంభాషణలు 

టీచరిు లేద్వ సూు లు ఉదా్య గులతో మీరు మాటి్లడేటప్పు ు, ఒక్వేళ మీక్క అవ్ర్మైనటయిిత్య సూు లు దుబాషీ సేవల్లి  

అిందించాల్ల.  దీన్నలో పేరింట్- టీచర్ ్మావేశాలు, డ్రపతా్య క్ విదా  గురించి ్మావేశాలు లేద్వ మీ బ్లడడ చదువుక్క 

్ింబింధించిన ఏదైన్న ్ింభాషణలు ఉింట్లయి.  

ఇింగషి్ మరయు మీ భాషలో నైప్పణా ిం ఉని  దుబాషీలను మాడ్రతమే సూు లు ఉపయోగించాల్ల. మీటింగ్ ్మయింలో 

ఉపయోగించే ఏదైన్న పద్వలులేద్వ భావనలను దుబాషీలు అర్ థిం చేసుక్కనేల్య సూు లు చూడాల్ల. సూు లు విద్వా రుథలు లేద్వ 

పిలలిను దుబాషీలుగా ఉపయోగించరాదు. 

 

వ్యా ఖా్య నక్ర్ తలు తట్థింగా ఉింట్లరు మరయు ్ింభాషణ ్మయింలో చెపు బడడ డ్రపతిద్వన్నన్న తెల్లయజేసాతరు. ఎవరైన్న 

చెపిు న ద్వన్నక్వ వ్యరు చేరుు లు మరయు మినహాయిింప్పలు చేయరు. దుబాషీలు తమ యొక్ు  పాడ్రతను మరయు 

్మాచారాన్ని గోపా ింగా ఉించాల్ల్ న అవ్ర్ిం గురించి తెలుసుక్కనేల్య సూు లు జాడ్రగతత వహించాల్ల.  వ్యా ఖా్య నక్ర్ త 

వా క్వ తగతింగా లేద్వ ఫోన్ ద్వి రా అిందుబాటులో ఉిండవచుచ  మరయు డిస్టసిరక్ ర ఉదా్య గ లేద్వ బయట కాిండ్రట్లక్ రర్ కావొచుచ .  
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సూు లు వదద జరే ఏదైన్న మీటింగ్ లేద్వ ్ింభాషణలక్క లేద్వ మీ బ్లడడ యొక్ు  చదువుక్క ్ింబింధించిన సూు లు 

దుబాషీన్న సేవల్లి  అిందించాల్ల.  మీక్క అవ్ర్ిం అయిత్య, మీరు కూడా సూు లును అడగవచుచ . 

 

వ్రాతపూర్వ క సమాచార్ుం 

ముఖా్ మైన రాతపూర్ి క్ ్మాచారాన్ని  మీ సూు లు డిస్టసిరట్లో మాటి్లడే అతా ింత సాధార్ణ భాషలిోన్నక్వ సూు లు 

అనువదించాల్ల.  మీరు మీ భాషలో లేన్న ్మాచారాన్ని  అిందుక్కని టయిిత్య, డ్రవ్యతపూర్ి క్ింగా మీ భాషలో అనువదించడిం 

లేద్వ మీక్క మౌఖిక్ింగా వివరించాలన్న మీరు కోరుక్కింటుని టయిిత్య దయచేసి ఆ విషయాన్ని  సూు లుక్క తెల్లయజేయిండి. 

 

ఆుంద్యళనలు మరియు ఫిర్యయ దులన పరిషూ రిుంచడ్ుం  

ఇవి మీ హకుూ లు! 

రాస్టషర మరయు కేిండ్రద పౌర్ హక్కు ల చట్లర ల క్వింద, మీ భాషలో ్మాచారాన్ని  పిందే హక్కు  మీక్క ఉింటుింద. మీ సూు లు  

వ్యా ఖా్య నక్ర్ త లేద్వ అనువ్యద సేవలక్క ్ింబింధించి మీక్క ఆింద్యళనలు ఉని టయిిత్య- లేద్వ మీక్క అవ్ర్మైన 

వ్యా ఖా్య నక్ర్ త లేద్వ అనువ్యద్వన్ని  అిందించనటయిిత్య- మీక్క అనేక్ ఆపషన్లో ఉింట్లయి.  

 

1. మీకు సౌకర్య వుంతుంగా ఉుండే మీ వ్రిన్సి పాల్ లేదా స్కూ లు ఉద్యయ గితో మాటా్లడ్ుండి. మీ ఆింద్యళనలు 

పరషు రించడాన్నక్వ మీ సూు లు డ్రపిన్న్ పాల్తో చరచ ించడిం అనేద అతా తతమ మొదట దశ కావొచుచ . ఏమి 

జరగింద్య వివరించిండి, మరయు ్మ్ా ను పరషు రించడిం కర్క్క ్హాయపడటిం కర్క్ో తాము ఏమి 

చేయగలమనే విషయాన్ని  డ్రపిన్న్ పాల్ తెలుసుక్కనేిందుక్క అవకాశిం ఇవి ిండి.  

 

2. మీ స్కూ లు డిస్ట్రకి్టతో మాటా్లడ్ుండి. మీ ఆింద్యళనలను పించుకోవడిం కర్క్క మీ సూు లు డిస్టసిరక్న్న కూడా మీరు 

్ిండ్రపదించవచుచ . డిస్టసిరక్ ర ఆఫీసులో ఉిండే పౌర్ హక్కు ల ్మని యక్ర్ త లేద్వ సూపరింటిండింట్క్వ కూడా మీరు 

కాల్ చేయవచుచ . 

 

3. మీ ఆుంద్యళనలన పరిషూ రిుంచడ్ుంలో సహాయుం కొర్కు అడ్గుండి. మీ హక్కు ల గురించి మరింత ్మాచార్ిం 

కర్క్క లేద్వ మీ ఆింద్యళనలను పరషు రించడిం కర్క్క ఈ ఏజెన్స్ లను మీరు ్ిండ్రపదించవచుచ . 

ఈక్వి టీ అిండ్ సివిల్ రైట్్  ఆఫీసు    ఆఫీస్ ఆఫ్ ద ఎుా కేషన్ అింబుడ్్  

ఆఫీస్ ఆఫ్ సూపరింటిండింట్ ఆఫ్ పబ్లకి్ ఇన్స్ట్రక్షన్  206-729-3251 | oeo.wa.gov 

360-725-6162 | www.k12.wa.us/equity    

  

4. మీరు ఫిర్యయ దున నమోదు చేయవచ్చు . ఒక్ ఫిరాా దును నమోదు చేయడిం, డ్రవ్యతపూర్ి క్ింగా- ఏదైన్న భాషలో 

ఏమి జరగింద్య వివరించిండి- మరయు దీన్నన్న మయిల్, ఇమయిల్ పింపడిం లేద్వ ్ి యింగా డిస్టసిరక్క్క 

అిందించిండి. మీ రకారుడల ఒక్ డ్రపతి మీ వదద ఉించుకోిండి.  

 

30 పన్నదన్నలిోగా, డిస్టసిరక్ ర మీ ఫిరాా దును పరశోధించి, మీక్క డ్రవ్యతపూర్ి క్ింగా డ్రపతి ు్ ిందసుతింద. మీ ఫిరాా దు 

ఆపషన్లు గురించి మరింత ్మాచారాన్ని  మీరు ఇక్ు డ పిందవచుచ . 

www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspx. 

 

ఆింద్యళనలను పించుకోవడిం లేద్వ ఫిరాా దును నమోదు చేయడిం మీపైన్న లేద్వ మీ బ్లడడపైన్న సూు లు డ్రపతీకార్ిం 

తీరుచ కోదనే విషయాన్ని  దయచేసి తెలుసుకోిండి. 
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