
Serviços de Interpretação e Tradução:  
Quais São os Meus Direitos? 

 
● Como pai/mãe, você tem o direito de entender e acessar qualquer informação relacionada 

à escola e se comunicar com sucesso com professores, administradores, enfermeiros, 

terapeutas e outros funcionários da escola, para que você possa tomar decisões informadas 

sobre a educação de seu filho(a). Você é parte integrante da equipe de seu filho(a). 

● É seu direito receber informações em seu idioma preferido. 
o Perkins e a agência educacional local (LEA) de seu filho(a) trabalharão para fornecer 

serviços de interpretação e tradução por escrito das informações sem custos para você. 

o Alunos, irmãos, amigos e membros não treinados da equipe não são considerados 

intérpretes qualificados, mesmo que sejam bilíngues. – Departamento de Educação dos 

EUA 

● Serviços de interpretação são fornecidos para reuniões formais, como: 
o Reuniões de Programa de Educação Individualizado (IEP) 

o Reuniões de resultados de avaliações 

o Outras reuniões solicitadas por você à equipe de seu filho(a) 

● Serviços de interpretação também podem ser usados para comunicação informal, como: 
o Ligações telefônicas com administradores escolares, enfermeiros, professores, 

provedores e outros 

o Para questões urgentes, um intérprete ao telefone pode ser usado durante uma 

conversa presencial com a equipe escolar 

● Tradução pode ser usada para comunicação formal por escrito, como: 
o Salvaguardas processuais e direitos dos pais 

o Documento do Programa de Educação Individualizado (IEP) 

o Relatórios de avaliação 

o Relatórios de progresso, mediante solicitação 

o Informações de matrícula e registro, mediante solicitação 

o Informações sobre a programação escolar 

o Pedidos de permissão dos pais para a participação dos alunos nas atividades escolares 

o Convites para eventos escolares 

● Esses serviços também podem ser usados para comunicações informais como: 
o E-mails da equipe 

o Bilhetes diários ou semanais da escola enviados para casa  

● Intérpretes escolares “devem ser treinados na função de intérprete ou tradutor sobre 
éticas de interpretação e tradução e a necessidade de confidencialidade.”  

o Tudo o que você ou outras pessoas disserem nas reuniões da escola é 

CONFIDENCIAL. Os intérpretes não compartilharão nenhuma informação de sua 

reunião com outras pessoas. 

o Espera-se que os intérpretes traduzam a mensagem com a maior precisão possível, sem 

transmitir julgamentos, crenças pessoais ou adicionar conteúdo adicional. 

 

Você tem direito a um intérprete profissional, tradução por escrito e 

confidencialidade total! 

 
Adaptado a partir do Departamento de Educação dos EUA 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html  
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