
 

   

Mga Pinagkuhanan upang Suportahan ang Mga Pamilyang May 

Maramihang wika 

 

Karapatan ng Mga Magulang sa Mga Serbisyo sa Pagsasalin at Interpretasyon 

Ang lahat ng mga magulang ay may karapatan sa makabuluhang komunikasyon tungkol sa 

edukasyon ng kanilang anak. Para sa mga pamilyang multilingual, nangangahulugan ito na ang 

mga distrito ng paaralan ay dapat magbigay ng mga mahahalagang komunikasyon sa paaralan 

sa wika ng bawat pamilya.  

•  Impormasyon sa Pagsasalin at Interpretasyon para sa Mga Magulang [/ u] | Ang Opisina ng 

Superintendent ng Pampublikong Isntruksiyon(OSPI) ay nagbibigay ng mga isinalin na 

dokumento ng impormasyon tungkol sa mga karapatan ng mga magulang sa mga 

serbisyong interpretasyon at pagsasalin. 

Remote o Pagaaral ng may distansya kasama ang iyong Anak 

Dapat makipag-ugnayan sa iyo ang iyong distrito ng paaralan tungkol sa iyong kakayahan kung 

maibibigay ba sa iyong anak ang pag-akses sa mga aktibidad ng estudyante sa bahay. 

Makipagugnayan sa paaralan kung kailangan ng kompyuter ng bata, akses sa internet, tulong para sa 

paggamit ng kompyuter, o kailangan mo ba ng gabay upang maakses ang mga aktibidad sa online 

mula sa mga guro. 

• Opisina ng Gobernador ng Estado ng Washington na Ombuds ng Edukasyon | Balik paaralan 

plano sa distansyang pagaaral para sa maraming wika na pamilya. 

• Ang mga distrito ng paaralan ay kailangang magbigay ng mga aktibidad sa pag-aaral sa 

format ng papel sa mga pamilya na hindi makaka-access sa mga aktibidad sa pag-aaral sa 

online para sa mga anak na nasa edad ng pag-aaral. 

Mga kinakailangan na Suporta sa bawat Pamilya 

Para sa karagdagang akses sa teknolohiya, ang mga pamilya na may maraming wika ay maaaring 

kakailangan din ang suporta sa pagbaybay ng mga akses, programa sa maagang pagaaral, nutrisyon 

at pinansyal, kalusugan sa pagiisip at iba pang serbisyo sa kalusugan. 

• Koneksiyon ng Washington | Estado ng Washington para sa aplikasyon at nabigasyong sistema 

para sa pangangalaga ng bata, nutrisyon at tulong sa pananalapi, at pangmatagalang 

pangangalaga. Akses sa telepono para sa pagsalin o interpretasyon (1-877-501-2233). 

• Pandemikong Tulong sa Nutrisyon | Mag-scroll sa ilalim ng webpage para sa naisalin na 

impormasyon tungkol sa tulong sa pagkain para sa mga pamilya. 

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


  

• Humanap ng Pangangalaga sa Bata at Maagang Pag-aaral | Washington State Department of 

Children, Youth, and Families (DCYF) suportang nabigasyon para sa mga pamilya  

• Mga Mapagkukunang Pangangalaga ng Bata at Impormasyon para sa Mga Magulang at 

Nangangalaga | Ang Pangangalaga sa Bata sa Washington, nasalin na mga impormasyon at 

pag-akses sa telepono sa mga serbisyo sa pagbibigay kahulugan upang makahanap ng 

pangangalaga sa bata (1-800-446-1114). 

• Pagpasok sa Brochure ng Pamilya Kindergarten | OSPI paggabay at mga naisalin sa wika na 

mga impormasyon para sa pamilya. 

• Buod ng Patnubay sa Espesyal na Edukasyon | OSPI Paggabay at naisalin na mga impormasyon 

para sa pamilya. 

• Libreng Suporta sa Telepono sa Krisis sa Kalusugan sa Pagiisip | Washington State Health Care 

Authority listahan ng numero ng telepono upang maakses ang interpretasyon sa kalusugan sa 

pagiisip at serbisyo sa kalusugan. 

• COVID-19 mga Impormasyon para sa Imigrante | Ang mga link ng OneAmerica sa mga kritikal 

na serbisyo at mapagkukunan kabilang ang isinalin na impormasyon. 

• Para Makita ang Pinagkuhanan ng Impormasyon |Solidarity Network ng Imigrante ng 

Washington (WAISN) nagkokonekta sa mga pamilyang imigrante at refugee na may 

mahahalagang mapagkukunan(1-844-724-3737). 

 

 

 

 

 

 

https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-childcare/find-child-care
https://childcareawarewa.org/back-to-school-during-covid-19/
https://childcareawarewa.org/back-to-school-during-covid-19/
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/

