
__________________, 20____ 
                Data 

 
 
Marrësi:    ________________________________                     Subjekti: ______________________________ 
                           Emri i fëmijës 
    ________________________________                           ______________________________ 
                                  # i ID i NYC  
    ________________________________             ______________________________ 
                               Ditëlindja  
 
Gjuha amtare që flitet në shtëpi: ________________________________ 
 
 
I drejtohet kujt t’i interesojë në lidhje me këtë çështje: 
 
Unë jam prindi i fëmijës që shkon në shkollën tuaj dhe tani merr shërbime të edukimit special.  Ju shkruaj 
për të kërkuar shërbime përkthimi, me qëllim që të kuptoj dhe të angazhohem plotësisht në arsimimin e 
fëmijës tim. Unë nuk kam marrë shërbime të tilla në mënyrë të vazhdueshme. Ligji u kërkon shkollave të 
qytetit të Nju Jorkut të më sigurojnë shërbime përkthimi që të mund të më lejojnë të komunikoj në 
mënyrë efikase me ju në lidhje me arsimimin e fëmijës tim.  
 
Ju kërkoj që nga ky moment të më siguroni përkthimin e njoftimit të procedurave të mbrojtjes si dhe të te 
gjitha dokumenteve dhe njoftimeve (duke përfshirë njoftimet e shkollës, njoftimet përfundimtare të 
rekomandimit dhe njoftimet e lejes për vlerësim). Në veçanti, ju kërkoj që të më dërgoni menjëherë 
përkthimin e dokumenteve të fundit të fëmijës tim, të cilat vijojnë më poshtë: 
 

□ 1. Program i Individualizuar i Edukimit (IEP) □ 3. Dëftesa e shkollës 
□ 2. Raporte vlerësimi të edukimit special  □ 4. Raporte përparimi të nxënësit 

 
 

Ju lutemi shihni anën e pasme për dokumentet e zgjedhura në gjuhën amtare. 
 
Gjithashtu, ju kërkoj që të më siguroni shërbime përkthimi në të gjitha mbledhjet e ardhshme. 
 
 
Sinqerisht, 
 
____________________________________ 
                Emri i prindit 
 
____________________________________ 
  Adresa  
 
____________________________________ 
               Qyteti, Shteti, Kodi Postar 
 
 
**Shënim për prindin: Lutemi mbani një kopje të kësaj letre për dokumentimin tuaj. N.q.s. nuk merrni 
dokumente të përkthyera si rezultat i kësaj kërkese, lutemi merrni në telefon Zyrën për Angazhimin dhe 
Mbrojtjen e Familjes në numrin 212-374-2323, ose dërgojuni atyre me faks një kopje të kësaj letre në 
numrin e faksit 212-374-0138. 
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__________________, 20____ 
                     Date 

 
 
TO: _________________________________ RE: _____________________________ 
                Name of Child 
 _________________________________        ______________________________ 
               NYC ID # 
 _________________________________        ______________________________ 
                          Date of Birth  
 
 
Primary Language Spoken at Home:  ________________________________ 
 
 
To Whom It May Concern: 
 
I am the parent of a child receiving special education services who currently attends your school.  
I write to request translation and interpretation services so that I can fully understand and 
participate in my child’s education. I have not consistently received such services.  The law 
requires that New York City schools provide me with translation and interpretation services to 
allow me to communicate effectively with you about my child’s education.  
 
I request that you provide me with a translation of the procedural safeguards notice, as well as all 
documents and notices (including meeting notices, final notices of recommendation, and notices 
of consent for evaluation) from this point forward.  I specifically request that you immediately 
provide me with a translation of my child’s most recent: 
 

□ 1. Individualized Education Program (IEP)  □ 3. Report card 
□ 2. Special education evaluation reports  □ 4. Student progress reports 

 
Please see reverse side for documents selected in the primary language. 
 
I also request that you provide me with interpretation services at all future meetings. 
 
 
Sincerely, 
 
____________________________________ 

Parent’s Name 
 

____________________________________ 
  Address  
 

____________________________________ 
City, State, Zip 

 

 
**Note to Parent: Please keep a copy of this letter for your records.  If you do not receive 
translated documents as a result of this request, please call the Office for Family Engagement 
and Advocacy at 212-374-2323 or fax a copy of this letter to them at 212-374-0138. 
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