Punjabi

ਸਕੂਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਨੈਤਿਕਿਾ ਦਾ ਕੋਡ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਸਾਲ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਲਈ ਸਕਲੀ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਇੂੰ ਗਚਲਸ਼ ਲਰਨਰ ਮਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਚਿਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਕਸੇ ਿੀ ਿਰੋਗਰਾਮ, ਸੇਿਾ, ਜਾਂ ਗਤੀਚਿਧੀ
ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਚਿਓ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੂੰ ਗਰਜ਼
ੇ ੀ ਚਿਿ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੱ ਿ ਹੇਠ ਚਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
●

ਸਕਲ ਚਿਿ ਰਚਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ

●

ਚਿਚਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਕਤਾਬਾਂ (ਹੈੈੰਡਬਕਸ)

●

ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੋਗਰਾਮ

●

ਤੌਹਫੇ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਿਰਚਤਭਾਿਾਨ ਿਰੋਗਰਾਮ

●

ਚਰਿੋਰਟ੍ ਕਾਰਡ

●

ਿੂੰ ਬਕ (ਮੈਗਨੇਟ੍) ਅਤੇ ਿਾਰਟ੍ਰ ਸਕਲ

●

ਚਿਚਦਆਰਥੀ ਅਨਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਰਚਕਚਰਆਿਾਂ

●

ਚਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿਚਦਆ ਅਤੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਚਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ

●

ਮਾਚਿਆਂ-ਅਚਧਆਿਕ ਕਾਨਫਰੂੰ ਸਾਂ

●

ਅਸਧਾਰਨ ਗਤੀਚਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

●

ਚਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਰਚਕਚਰਆਿਾਂ

●

ਚਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨੋਚਟ੍ਸ

ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਉਹ ਚਿਅਕਤੀ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਦੇ ਅਚਧਆਿਕ ਜਾਂ ਸਕਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਿੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਅਨਿਾਦਕ ਉਹ ਚਿਅਕਤੀ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਲਖਤੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਢਲੀ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚਿਿੋਂ ਤਹਾਡੀਹ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚਿੱ ਿ
ਅਨੁੁਿਾਦ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਚਿਿ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਜਹਡੇ ਿੀ ਇਸ ਚਿਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹਨਾ ਸਭ ਨ ਇਸ ਚਿਿ ਸਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈੁੁ
ੋ ,ੋ ਿਰਸ਼ਨ ਿੱ ਛਣੇ
ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ਟ੍ੀਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰ ੁੂੰਗ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਕਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਸਿੱ ਸ਼ਟ੍ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਕਲ

ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ. ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਤਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਰ ਤਹਾਡੇ ਿਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚਸੱ ਧਾ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੇਠਾਂ ਕਝ ਚਨਯਮ ਚਦੱ ਤੇ ਗਏ
ਹਨ ਚਜਸ ਦੀ ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਅਨਿਾਦਕਾਂ ਨ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕਲਾਂ ਚਿੱ ਿ ਤਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਗੁਪਤਤਾ: ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਹਮੇਸਾ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ

ਸ਼ੁਧਤਾ: ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਮਟ੍ਾਏ ਬਗੈਰ,

ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇੱ ਕ ਮ਼ੀਖ ੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਖਵੱ ਚ ਸਾਂਝ਼ੀ

ਜੋ ਤਸੀਂ ਕਚਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਚਬਲਕਲ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰ ਿਾਰ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਸੀਂ ਕਚਹੂੰ ਦੇ ਹੋ.

ਖਰਕਾਰਡ, ਨੰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੰ

ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਕ ਤਹਾਡੇ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱ ਧਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿਾਚਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਖਵਖਦਆਰਥ਼ੀ ਖਰਕਾਰਡ, ਰਾਂਸਖਕਰਪ ਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਡ਼ੀਕਲ

ਅਖਧਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਸਕਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਦ਼ੀ ਆਖਗਆ ਨਹੀਂ
ਖਦੰ ਦੇ.

ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਤਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਥਨ (ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ) ਸਿਸ਼ਟ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਕਚਹ

ਸਤਤਕਾਰ: ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਕਲ ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਦਰ ਨਾਲ
ਿੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿੇਸ਼ੇਿਰਾਨਾਤਾ ਨਾਲ ਚਿਿਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨਾ

ਂ ਪਰਾਈਵੇਸ਼ੀ ਐਕ ਜਾਂ ਫੇਰਪਾ ਇਕ ਕਾਨੰ ਨ ਹੈ ਜੋ
ਫੈਖਮਲ਼ੀ ਐਜਕੇਸਨਲ ਰਾਈ ਸ ਐਡ
ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਖਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਖਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ:

ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤਸੀਂ ਕਦੇ ਚਨਰਾਦਰ ਮਚਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱ ਤਿਿਰਨ ਹੈ ਚਕ
ਤਸੀਂ ਸਕਲ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ।

https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
ਚਨਰਿੱ ਖਤਾ: ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਨਰਿੱ ਖ ਹੋਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਹਾਨੂੰ ਆਿਣੀ

ਵਕਾਲਤ: ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਤਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਚਕਉਂਚਕ ਤਸੀਂ ਆਿਣੇ ਅਚਧਕਾਰਾਂ ਦੀ

ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਆਿਣੇ ਚਨਿੱਜੀ ਚਿਿਾਰ ਜਾਂ ਚਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼

ਰੱ ਚਖਆ ਆਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਚਨਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਕ ਤਹਾਡੀ ਅਿਾਜ਼ ਸਣੀ

ਤਹਾਨੂੰ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋੈੰ ਦਜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਯਕੀਨ ਚਦਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱ ਤਿਿਰਨ ਹੈ ਚਕ ਤਸੀਂ ਸਕਲ ਨੂੰ ਦੱ ਦੱ ਸੋ ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਾਂਡਰੀਆਂ: ਇੱ ਕ ਮੀਚਟ੍ੂੰ ਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਚਸਰਫ ਇੱ ਕ ਦਭਾਸ਼ੀਏ

ਵਕਾਲਤ: ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਤਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਚਕਉਂਚਕ ਤਸੀਂ ਆਿਣੇ ਅਚਧਕਾਰਾਂ ਦੀ

ਕਰਨ ਚਿੱ ਿ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਚਕਸੇ ਿੀ ਹੋਰ ਿਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ

ਜਾਿੇ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਮਚਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਕ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਲਈ ਕਝ ਠੀਕ

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਿਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਸਕਦੇ ।

ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਕਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਚਿੂੰ ਤਾਿਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਜਾਿੇ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਮਚਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਕ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਲਈ ਕਝ ਠੀਕ

ਰੱ ਚਖਆ ਆਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਚਨਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਕ ਤਹਾਡੀ ਅਿਾਜ਼ ਸਣੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱ ਤਿਿਰਨ ਹੈ ਚਕ ਤਸੀਂ ਸਕਲ ਨੂੰ ਦੱ ਦੱ ਸੋ ।
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ਸਕੂਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਨੈਤਿਕਿਾ ਦਾ ਕੋਡ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਸਾਲ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ

ਸਤਿਆਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਤਹਾਡੇ, ਤਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ
ਸਚਭਆਿਾਰਕ ਚਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਅਤੇ ਅਚਭਆਸਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਦਭਾਸ਼ੀਏ

ਅਚਧਆਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਚਿਆਂ ਦਰਚਮਆਨ ਸਚਭਆਿਾਰਕ ਗਲਤਫਚਹਮੀ ਸਿਸ਼ਟ੍ ਕਰਨ

ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਤਵਕਾਸ: ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚਿਿ ਤਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਨਿੇਂ ਹਨਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਚਸੱ ਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਕਦੇ
ਚਸਖਣਾ ਬੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ।

ਚਿੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਰ ਤਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਚਹਲਾਂ ਤਹਾਡੇ ਇੂੰ ਿੱ ਟ੍ ਬਾਰੇ
ਿੱ ਛਣਾ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਤਕਸੇ ਦੁਿਾਸ਼ੀਏ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਮੀਤਟੂੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ.

English phrases

Punjabi Translation

Please repeat that.

ਚਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਦਹਰਾਓ.

Can you please explain this one more time?

ਕੀ ਤਸੀਂ ਚਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਿਾਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

There are many words I don’t understand. Can
you please explain them in another way?

ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ. ਕੀ ਤਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਚਕਸੇ ਹੋਰ

If I have questions after the meeting, how can I let
the school know?

ਜੇ ਮੀਚਟ੍ੂੰ ਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕਲ ਨੂੰ ਚਕਿੇਂ ਦੱ ਸ

I will need an interpreter for our next meeting. I
speak: _____________

ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮਲਾਕਾਤ ਲਈ ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਮੈਂ

Can I please have these documents translated to
my language?

ਕੀ ਮੈਂ ਚਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚਿੱ ਿ ਅਨਿਾਦ ਕਰਿਾ

Can you please explain what this word means?

ਕੀ ਤਸੀਂ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

I would like to schedule another conference with
my child’s teacher and will need an interpreter.

ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੇ ਅਚਧਆਿਕ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨਫਰੂੰ ਸ ਤਚਹ ਕਰਨਾ

What else can I do to help my child?

ਆਿਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

What can I do if my child needs help?

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਬੋਲਦਾ:____________
ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਿਾਹੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਏਗੀ
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