
 

Em todo o distrito 
Interpretação/Tradução 

Processuais Diretrizes 

 

    Página:   1 
      

 

  
Nome do documento: Diretrizes processuais de interpretação e tradução do BPS 
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1.0 Missão 
 

O Bridgeport Pescolas ublic faz todos os esforços para abordar o departamento de educação dos 

EUA e e.u. departamento de Justiça orientação para "cumprir os direitos dos pais e responsáveis que 

não falam, ouvir, ler ou escrever inglês proficientemente porque não é a sua língua primária. " 

 

A BPS tem o compromisso de implementar leis e regulaçõesfederais que referenciam 

especificamente a interpretação e as traduções relacionadas a "fornecer aos alunos um acesso não-

discriminatório e comparável à educação". 

 

Fatos e recursos: 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-lep-parents-201501.pdf 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/chap10.pdf 

http://www.brycs.org/documents/upload/Interpretation-Translation-FAQ.pdf 

 

 

2.0 Definição 
"Ainterpretação refere-se ao processo de renderização oral de comunicação de uma língua para outra". 

"Atradução refere-se ao mesmo processo em linguagem escrita." 

 

3.0 Responsabilidades de interpretação e tradução em todo o 

distrito 
 

1. A identificação do pai é através da pesquisa da língua Home (o original incluiu em todos os 

pacotes de registro) para inquirir e eudentifique pais e Guardians proficientes limitados ingleses 

) * Por favor, note  questão importante a ser preenchido pelos pais na parte superior do 

formulário: 

"Em que idioma você gostaria de receber informações da escola?"a" 

 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-lep-parents-201501.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/chap10.pdf
http://www.brycs.org/documents/upload/Interpretation-Translation-FAQ.pdf
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Pesquisa de idioma em casa revisado 2017. docx 

 

2. School Messenger (Inglês, espanhol, Português, vietnamita haitiano-crioulo) para o distrito e a 

escola oral (espanhol) e comunicações escritas da escola para casa (espanhol, Português, 

vietnamita, Haitiano-crioulo)-por favor, selecione todas as opções. 

3. A página da Web escolas públicas de Bridgeport tem a capacidade de traduzir informações em 

mais de 100 idiomas 

4. Os cartazes em vários idiomas devem ser publicados em todos os edifícios escolares e o 

escritório bilíngüe distribuirá para todas as escolas: 

Traduções e interpretações incluem, mas não se limitando a: 

• Inscrições e matrículas 

• Cartões de relatório, padrões acadêmicos, informações de formatura 

• Políticas e procedimentos disciplinares 

• Reuniões dos pais (durante e após o dia da escola) 

• Comparecimento, ausências e retiradas 

• Encerramentos escolares e atrasos 

• Educação especial e serviços conexos 

• Conferências de professores-pais 

• Manuais dos pais 

• Bilíngüe, bem como talentosas e talentosos programas de informação 

• Informação das escolas do ímã 

• Solicitações de permissão para pais para viagens de campo, programas escolares e 

atividades, etc. 

• Oportunidades de acesso a programas ou serviços — incluindo programas de aprendizado de idioma inglês 

e altamente capacitados, de posicionamento avançado 

• Eventosrelacionados com a escolafamiliar 

 

5. Serão fornecidos treinamentos para o pessoal que estará fornecendo serviços de interpretação 

e tradução espanhola para garantir serviços de alta qualidade e efetivos. 

 

 

4.0 Implementação e serviços em todo o distrito 
1. Todas as traduções e interpretações baseadas na escola espanholaserão atribuídas a pessoal 

escolar fluente em espanhol durante e após o dia escolar 

2. As opções de interpretação são sobretudo através de um contrato telefónico com a linguistica 

International Company. A empresa fornecerá um número de telefone para chamar para solicitar 

interpretação em mais de 100 idiomas. Um formato de chamada de conferência deve ser 

configurado para permitir o serviço de interpretação telefônica para idiomas que não o 

file:///C:/Users/jpostolowski/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D0SP1X11/Home%20Language%20Survey%20Revised%202017.docx
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espanhol. Alguns exemplos para este tipo de solicitação de serviço são registro/inscrição de 

alunos e conferências de pais e/ou reuniões de professores.Quando umintérprete presencialé 

necessário em um idioma diferente do espanhol, um pedido via bpsPortal será completado 

comduas semanasaviso prévio. 

3. A tradução para documentos baseados na escola será solicitada para outros idiomas que não o 

espanhol via portal bps com avisode solicitação deduas semanas , quando possível. Uma vez que 

o documento request é recebido e aprovado via bps escritório bilíngüe, em seguida, o 

documento será enviado para Linguistica International Company e um prazoesperado para a 

conclusão para o TRao pode ser 2-4 dias. 

4. Todas as outras solicitações de tradução e interpretação baseadas na escola de idiomas serão 

conduzidas através do portal bps: serviços de apoio ao estudante 

  

 

5.0 Procedimento passo a passo para interpretação e tradução 

em todo o distrito 
 

 

BIL-100: pedido de serviços de tradução/intérprete para a linguistica 

International Services (línguas que não o espanhol) 

BIL-200: pedido de serviços de tradução/intérprete para a interpretação de 

shorelines, LLC. (Apenas em espanhol) 

https://bridgeportedu.formstack.com/forms/untitled_form_22_copy 

 

• Se forem necessários serviços telefônicos imediatos, você pode entrar em contato 

diretamente com a empresa seguindo as instruções por hiperlink: telefônica 

• Em seguida, complete o BIL-100 e/ou Bil-200 Form 

Complete o restante dos formulários para submissão adequada. 

 

https://bridgeportedu.formstack.com/forms/untitled_form_22_copy
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