
 خدمات الترجمة الفورية والترجمة: 
 ما هي حقوقي؟ 

 
بصفتك أحد أولياء األمر، لديك الحق في أن تكون قادراً على فهم والوصول إلى أي معلومات متعلقة بالمدرسة والقدرة على التواصل  ●

مع معلمي المدرسة، واإلداريين، والممرضات، والمعالجين وغيرهم من الموظفين، بحيث تكون قادر على اتخاذ قرارات مستنيرة  بنجاح
 أنت جزء ال يتجزأ من فريق طفلك. بشأن تعليم طفلك.

 من حقك الحصول على المعلومات بلغتك المفضلة. ●
على توفير خدمات مترجم فوري وترجمة المعلومات المكتوبة في  (LEAوالوكالة التعليمية المحلية لطفلك ) Perkinsستعمل  ○

 .دون أي تكلفة عليك
زارة و -الطالب، واألشقاء، واألصدقاء، والموظفون غير المدربين ال يعتبرون مترجمين مؤهلين، حتى لو كانوا ثنائيي اللغة.   ○

 التعليم األمريكية
 ، مثل:ميةالرسيتم توفير خدمات الترجمة الفورية لالجتماعات  ●

 (IEPاجتماعات برنامج التعليم الفردي ) ○
 اجتماعات نتائج التقييم ○
 اجتماعات أخرى تطلب عقدها مع فريق طفلك ○

 ، مثل:غير الرسميةيمكن أيضاً االستفادة من خدمات المترجم الفوري من أجل االتصاالت  ●
 ت وغيرهممكالمات هاتفية مع مديري المدارس، والممرضات، والمعلمين، ومقدمي الخدما ○
 للمسائل العاجلة، يمكن استخدام مترجم فوري عبر الهاتف عند التحدث إلى موظفي المدرسة شخصيا   ○

 المكتوبة، مثل: الرسميةيمكن االستفادة من خدمات الترجمة من أجل المراسالت  ●
 الضمانات اإلجرائية وحقوق الوالدين ○
 (IEPوثيقة برنامج التعليم الفردي ) ○
 تقارير التقييم ○
 تقارير التقدّم المرحلية عند الطلب ○
 معلومات التسجيل وااللتحاق، عند الطلب ○
 معلومات حول جدول المدرسة ○
 طلبات إذن ولي األمر لمشاركة الطالب في األنشطة المدرسية ○
 دعوات ألحداث ومناسبات المدرسة ○

 ، مثل:غير الرسميةيمكن االستفادة منها أيضاً في المراسالت  ●
 اإللكتروني من الموظفينرسائل البريد  ○
 المالحظات اليومية أو األسبوعية التي يتم إرسالها من المدرسة إلى المنزل ○

مترجمو المدرسة "يجب أن يكونوا مدربين على دور المترجم الفوري أو المترجم، وأخالقيات الترجمة التحريرية، والحاجة إلى الحفاظ  ●
 على السرية."

.  لن يشارك المترجمون الفوريون أي معلومات من اجتماعك سريتماعات المدرسة هو أي شيء تقوله أنت أو غيرك في اج ○
 مع اآلخرين.

يُتوقع من المترجمين الفوريين ترجمة رسالة المتحدث بأكبر قدر ممكن من الدقة، دون نقل أحكامهم أو معتقداتهم الشخصية أو  ○
 أي محتوى إضافي.

 
جمة كتابية احترافيين، مع الحفاظ على السرية ، وترفوريلديك الحق في الحصول على مترجم 

 التامة!
 

 مقتبس من وزارة التعليم األمريكية
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html  
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