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Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch 
 

Tất cả phụ huynh đều có quyền tiếp cận thông tin về việc học của con mình bằng ngôn 

ngữ mà họ hiểu được. Khi phụ huynh hoàn thành quy trình ghi danh cho con em vào học tại 

Liberty Public Schools (LPS), họ được yêu cầu cho biết ngôn ngữ ưu tiên của mình và nhu cầu 

cần phiên dịch viên. Những câu hỏi này giúp học khu xác định nhu cầu ngôn ngữ của phụ huynh 

để LPS có thể cung cấp phiên dịch viên hoặc tài liệu đã dịch miễn phí dành cho phụ huynh.  

 Dịch vụ phiên dịch sẽ được cung cấp qua điện thoại, qua hội nghị truyền hình hoặc trực 

tiếp dựa trên bản chất của cuộc họp giữa nhân viên nhà trường và phụ huynh/người giám hộ. 

LPS sử dụng dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp để đảm bảo rằng thông tin liên lạc được diễn 

giải hiệu quả và tất cả thông tin được thảo luận trong các cuộc họp đều được giữ bí mật. Nếu 

quý vị cần phiên dịch viên và nhà trường chưa cung cấp phiên dịch viên cho quý vị, vui lòng liên 

hệ với nhân viên LPS qua điện thoại, email hoặc gặp trực tiếp để chúng tôi có thể đảm bảo 

cung cấp phiên dịch viên hỗ trợ nhu cầu giao tiếp của quý vị. Tại lối vào của mỗi tòa nhà trường 

học, khách tới thăm sẽ tìm thấy “Áp phích Chỉ vào Ngôn ngữ của Quý vị” nếu quý vị cần trợ 

giúp bày tỏ nhu cầu cần phiên dịch viên. (Nhấp vào ĐÂY để xem áp phích)  

LPS cũng cung cấp những tài liệu quan trọng được dịch thuật ở bốn ngôn ngữ phổ biến 

nhất của chúng tôi, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung, và tiếng Ả Rập, có trong trang 

web của Liberty Public Schools trong phần có tiêu đề “Translated Documents” (Tài liệu đã được 

Dịch thuật) trong tab “For Families” (Phần dành cho Gia đình). 

https://drive.google.com/file/d/1ooHI7SNpeLZEYoRdETVE66GJuBJX6_48/view?usp=sharing
https://www.lps53.org/Page/8931
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Nếu quý vị cần bản dịch tài liệu sang ngôn ngữ khác với những ngôn ngữ được liệt kê ở trên, 

vui lòng liên hệ với Giám đốc Chương trình Đặc biệt, Tiến sĩ Jessica Meisenheimer:  

Email: jessica.meisenheimer@lps53.org  

Điện thoại: 816-736-5300 

 

Ngoài bản dịch của các tài liệu quan trọng, trang web của Học khu LPS có thể được 

dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau bằng cách sử dụng tùy chọn Google Translate trực tuyến 

nằm ở dưới cùng bên phải của trang học khu LPS 

 
và trên cùng bên phải của mỗi trang web của trường LPS. 
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