
 

   

Ресурси для допомоги багатомовним родинам 

 

Права батьків на послуги письмового та усного перекладу 

Усі батьки мають право отримувати змістовні повідомлення про освіту своїх дітей. Для 

багатомовних родин це означає, що шкільні округи повинні надавати їм основні шкільні 

повідомлення їхньою рідною мовою.  

• Інформація для батьків про усний та письмовий переклад | Управління інспектора 

державних навчальних закладів (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) 

надає перекладені інформаційні брошури про права батьків на послуги письмового та 

усного перекладу. 

Дистанційне навчання з вашою дитиною 

Шкільний округ повинен зв’язатися з вами, щоб з’ясувати, чи можете ви надавати своїй дитині 

доступ до дистанційного навчання й наскільки це для вас зручно. Повідомте школу, якщо вам 

потрібен домашній комп’ютер для дитини, доступ до Інтернету, допомога в освоєнні базових 

навичок роботи з комп’ютером або інструкція з доступу до онлайн-занять, яку може надати 

вчитель вашої дитини. 

• Омбудсмен освітнього управління губернатора штату Вашингтон | Планування нового 

навчального року з використанням дистанційної освіти для багатомовних родин. 

• Шкільні округи повинні забезпечувати навчальними матеріалами в паперовому форматі 

кожну дитину шкільного віку в родинах, які не можуть отримати доступ до онлайн-

навчання. 

Ресурси для допомоги родинам 

Окрім доступу до технологій багатомовні родини також можуть потребувати інформаційної 

підтримки з отримання доступу до дошкільних дитячих закладів, програм раннього навчання, 

допомоги з харчуванням і фінансової допомоги, послуг у сфері психічного здоров’я та інших 

медичних послуг. 

• Washington Connection | Система штату Вашингтон для подання заявок і пошуку 

інформації стосовно таких послуг, як дошкільні дитячі заклади, допомога з харчуванням і 

фінансова допомога, а також довгостроковий догляд. Доступ через телефон з послугою 

усного перекладу: 1-877-501-2233. 

• Допомога з харчуванням під час пандемії | Прокрутіть до кінця сторінки, щоб знайти 

переклад інформації про продовольчу допомогу для родин. 

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


  

• Пошук дошкільних дитячих закладів і програм раннього навчання | Допомога в пошуку 

від Управління в справах дітей, молоді та родин штату Вашингтон (Washington State 

Department of Children, Youth, and Families, DCYF).  

• Ресурси та інформація щодо дошкільних дитячих закладів для батьків і постачальників 

послуг | Програма Child Care Aware у штаті Вашингтон, перекладена інформація та доступ 

через телефон з послугою усного перекладу (1-800-446-1114) для пошуку дошкільних 

дитячих закладів. 

• Брошура для родини про початок відвідування дитячого садка | Інструкції OSPI та 

перекладена інформація для родин. 

• Короткий посібник із спеціальної освіти | Інструкції OSPI та перекладена інформація для 

родин. 

• Безкоштовна телефонна підтримка для тих, хто переживає психічну кризу | Список 

телефонних номерів органів охорони здоров’я штату Вашингтон за округами для доступу 

до послуг у сфері психічного здоров’я та інших медичних послуг з усним перекладом. 

• Ресурси щодо COVID-19 для іммігрантів | Посилання на важливі послуги та ресурси 

OneAmerica, включно з перекладеною інформацією. 

• Пошук ресурсів | Мережа солідарності з іммігрантами у Вашингтоні (Washington Immigrant 

Solidarity Network, WAISN) надає родинам іммігрантів і біженців доступ до важливих 

ресурсів (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/

