
 

   

 موارد لدعم الأسر متعددة اللغات

 

 حقوق أولياء الأمور في الحصول على خدمات الترجمة والترجمة الفورية

يحق لجميع أولياء الأمور الحصول على التواصل الهادف بشأن تعليم طفلهم. فيما يتعلق بالأسر متعددة اللغات، 

 فإن هذا يعني أن المناطق التعليمية يجب أن توفر وسائل تواصل مدرسية أساسية بلغة الأسرة الأصلية. 

• Translation and Interpretation Information for Parents ( معلومات الترجمة والترجمة الفورية لأولياء

ات مترجمة بشأن المعلومات التي تخص حقوق ( صفحOSPI( | يوفر مكتب مراقب التعليم العام )الأمور

 أولياء الأمور في الحصول على خدمات الترجمة الفورية والترجمة.

 التعّلم عن ُبعد أو التعّلم البعيد مع طفلك

يجب على منطقتك التعليمية التواصل معك بشأن قدرتك وراحتك لتوفير إمكانية وصول طفلك لأنشطة التعّلم عن 

لبعيد. أخِبر المدرسة ما إذا كنت تحتاج إلى جهاز كمبيوتر في المنزل لأجل طفل، أو إمكانية الوصول ُبعد أو التعّلم ا

إلى الإنترنت، أو المساعدة في مهارات الإلمام بأساسيات الكمبيوتر، أو إذا احتجت إلى توجيه بشأن الوصول إلى 

 أنشطة التعّلم عبر الإنترنت من معلم طفلك.

• Washington State Governor’s Office of the Education Ombuds ( مكتب حاكم ولاية واشنطن المعني

 ( | التخطيط لعودة الدراسة للتعّلم عن ُبعد للأسر متعددة اللغات.بشكاوى التعليم

يمكنها الوصول إلى أنشطة  تحتاج المناطق التعليمية لتوفير أنشطة التعّلم بصيغة ورقية للأسر التي لا •

 التعّلم عبر الإنترنت لكّلٍّ من أطفالها في سن الدراسة.

 موارد الدعم للأسر

بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا، فقد تحتاج الأسر متعددة اللغات أيًضا إلى دعمٍّ في خوض إمكانية 

والمساعدة الغذائية والمالية، وخدمات الصحة النفسية، الوصول إلى رعاية الأطفال، وبرامج التعّلم المبكر، 

 والخدمات الصحية الأخرى.

• Washington Connection  نظام ولاية واشنطن حيث يمكنكم العثور على رعاية الطفل، والمساعدة |

الغذائية والمالية، والرعاية طويلة الأجل والتقدم بطلب للحصول عليها. ويمكنكم الوصول عبر الهاتف 

 (. 2233-501-877-1والحصول على خدمات الترجمة الفورية من خلال الاتصال بالرقم )

• Pandemic Nutrition Assistance (مرر وصولاً إلى أسفل صفحة الويب المساعدة الغذائية في الجائحة | )

 معلومات مترجمة عن المساعدة الغذائية للأسر. للحصول على

• Find Child Care and Early Learning ()توفير الدعم للأسر من  البحث عن رعاية الطفل والتعّلم المبكر |

  (.DCYFب، والأسر في ولاية واشنطن )خلال إدارة الأطفال، والشبا

• Child Care Resources and Information for Parents and Providers ( موارد رعاية الطفل ومعلومات

في ولاية واشنطن، مترجمة  Child Care Aware( | معلومات من منظمة لأولياء الأمور وُمقّدِمي الخدمات

مع إمكانية الوصول عبر الهاتف والحصول على خدمات الترجمة الفورية للعثور على رعاية الطفل من خلال 

 (. 1114-446-800-1الاتصال على الرقم )

https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/interpretation-and-translation-services
https://oeo.wa.gov/en
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/nutrition-meals-guidance/pandemic-ebt-guidance-school-districts
https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-childcare/find-child-care
https://childcareawarewa.org/back-to-school-during-covid-19/


  

• Entering Kindergarten Family Brochure (توجيه منشور دخول روضة الأطفال للعائلة | )OSPI  ومعلومات

 مترجمة للأسر.

• Special Education Guidance Summary (توجيه ملخص توجيه التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة | )OSPI 

 ومعلومات مترجمة للأسر.

• Mental Health Crisis Free Phone Support  الدعم الهاتفي المجاني لأزمات الصحة النفسية( | قائمة(

اية الصحية في ولاية واشنطن( حسب )هيئة الرع  Washington State Health Care Authorityأرقام هواتف 

 المقاطعات للوصول إلى خدمات الصحة النفسية والخدمات الصحية المترجمة فوريًّا.

• r Immigrants19 Resources fo-COVID (روابط للمهاجرين 19-موارد كوفيد | )OneAmerica  للخدمات

 والموارد الجوهرية التي تشمل المعلومات المترجمة.

• Resources Finder (( | تربط شبكة واشنطن لتضامن المهاجرين )الباحث عن المواردWAISN أسر )

 (.3737-724-844-1المهاجرين واللاجئين بالموارد المهمة )

 

 

 

 

 

 

https://www.k12.wa.us/student-success/testing/state-testing-overview/washington-kindergarten-inventory-developing-skills-wakids/wakids-family-connection/entering-kindergarten-family-brochure
https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/special-education-guidance-covid-19
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/behavioral-health-recovery/mental-health-crisis-lines
https://weareoneamerica.org/2020/03/23/covid-19-coronavirus-resources-for-immigrants-recursos-para-inmigrantes/
https://waisn.herokuapp.com/

