
 

   

Tài nguyên hỗ trợ các gia đình đa ngôn ngữ 

 

Quyền sử dụng dịch vụ thông dịch và phiên dịch của phụ huynh 

Tất cả phụ huynh có quyền được thông tin đầy đủ về việc học tập của con cái. Đối với các gia đình 
đa ngôn ngữ, điều này có nghĩa là khu học chánh phải cung cấp thông tin liên lạc thiết yếu của 
trường học bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của gia đình.  

• Thông tin về Phiên dịch và Thông dịch dành cho Phụ huynh | Văn phòng Tổng giám thị Công 
huấn (OSPI) cung cấp các tờ thông tin đã dịch về quyền của phụ huynh đối với các dịch vụ thông 
dịch và phiên dịch. 

Học từ xa với con của quý vị 

Khu học chánh của quý vị phải liên hệ với quý vị về khả năng và sự thoải mái của quý vị để cung cấp cho 
con quý vị quyền tiếp cận với các hoạt động học từ xa. Hãy cho nhà trường biết nếu quý vị cần máy tính ở 
nhà cho trẻ, truy cập Internet, hỗ trợ về các kỹ năng tin học cơ bản, hoặc nếu quý vị cần hướng dẫn để tiếp 
cận các hoạt động học tập trực tuyến từ giáo viên của con quý vị. 

• Văn phòng Thanh tra Giáo dục của Thống đốc Bang Washington | Trở lại trường lập kế hoạch học 
tập từ xa cho các gia đình đa ngôn ngữ. 

• Các khu học chánh cần cung cấp các hoạt động học tập dưới dạng giấy cho các gia đình không thể 
tiếp cận các hoạt động học tập trực tuyến cho từng đứa trẻ trong độ tuổi đến trường của họ.  

Các nguồn hỗ trợ dành các gia đình 

Ngoài khả năng tiếp cận công nghệ, các gia đình đa ngôn ngữ cũng có thể cần hỗ trợ sử dụng bằng việc tiếp 
cận dịch vụ giữ trẻ, các chương trình học tập sớm, hỗ trợ dinh dưỡng và tài chính, sức khỏe tâm thần và các 
dịch vụ y tế khác. 

• Kết nối Washington | Hệ thống ứng dụng và điều hướng của Tiểu bang Washington dành cho giữ trẻ, 
hỗ trợ dinh dưỡng và tài chính, và chăm sóc dài hạn. Tiếp cận bằng điện thoại với các dịch vụ thông 
dịch vụ (1-877-501-2233). 

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/


  

• Hỗ trợ dinh dưỡng trong đại dịch | Di chuyển xuống dưới trang web để có được thông tin đã địch về 
việc hỗ trợ thực phẩm cho các gia đình. 

• Tìm dịch vụ giữ trẻ và học tập sớm | Bộ phận Trẻ em, Thanh niên và Gia đình (DCYF) của Bang 
Washington hỗ trợ điều hướng các gia đình.  

• Tài nguyên và Thông tin về Giữ Trẻ dành cho Phụ huynh và Nhà cung cấp | Child Care Aware of 
Washington, thông tin đã được dịch và số điện thoại tiếp cận với các dịch vụ thông dịch để tìm dịch 
vụ giữ trẻ (1-800-446-1114). 

• Vào sách giới thiệu về gia đình mẫu giáo | Hướng dẫn và Thông tin được dịch của OSPI dành cho 
các gia đình. 

• Tóm tắt hướng dẫn giáo dục đặc biệt | Hướng dẫn và thông tin được dịch của OSPI dành cho các 
gia đình. 

• Hỗ trợ điện thoại miễn phí về khủng hoảng sức khỏe tâm thần | Danh sách số điện thoại theo quận 
của Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Bang Washington để tiếp cận các dịch vụ sức khỏe và sức khỏe 
tâm thần được thông dịch. 

• Nguồn lực dành cho người nhập cư trong dịch COVID-19 | OneAmerica liên kết đến các dịch vụ và 
nguồn lực quan trọng bao gồm cả thông tin được dịch. 

• Công cụ tìm tài nguyên | Mạng Liên kết Người nhập cư của Washington (WAISN) kết nối các nguồn 
lực nhập cư và tị nạn với các nguồn lực quan trọng (1-844-724-3737). 

 

 

 

 

 

 

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/
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/

