VISAYANCEBUANO
Minahal nga Ginikanan/Magbalantay:
Nalipay kami nga ikaw ug ang imong pamilya kay mga miyembro sa among nagkadaiyang
komunidad, kung asa labaw sa usa ka gatos nga lain-laing lengguwahe na karon ang gigamit sa
pagsulti. Nagpasalig ang Mga Pampublikong Eskuwelahan sa Prince William County sa
paghatag sa kada estudyante og De-kalidad nga Edukasyon. Tungod kay importante niana nga
proseso ang pakikipagsosyo sa pamilya, nalipay kaming maghatag og pipila ka punoang
impormasyon aron tabangan ang kada ginikanan ug magbalantay nga masabtan ug mahimong
lambigit sa edukasyon sa ilang anak.
Gihatag sa Ingles ang tanang mga materyales sa eskuwelahan; pero, padayon namong gihubad
ang mga punoang dokumento ug impormasyon ngadto sa mga kasagaran kaayong gihangyo nga
mga lengguwahe sa among lugar.
Mahimong makabenepisyo ang mga manunulti sa karagarang mga lengguwahe gikan sa
importante ug regular nga gibag-ong impormasyon sa parehong Web site sa Mga Pampublikong
Eskuwelahan sa Prince William County—pwcs.edu—ug mga indibidwal nga site sa
eskuwelahan. Ang tanan adunay sulod nga prominenteng galamiton sa Google Translation, nga
naghatag og limitadong paghubad sa labaw sa 50 ka lengguwahe. Kasagarang dili perpekto ang
mga computerized nga paghubad, pero naghatag gihapon og mga bililhong link padulong sa
impormasyon sa eskuwelahan. Kung mawad-an ka og akses sa computer sa balay, mahimo kang
mogamit og usa sa bisan unsang pampublikong librarya.
Ang pinakaimportante, naghatag ang Dibisyon sa Eskuwelahan og akses sa mga propesyonal nga
tighubad aron tabangan ang mga manunulti sa kasagaran sa bisan unsang mga dokumento nga
masabtan sa lengguwahe nga adunay sulod nga importanteng impormasyon mahitungod sa mga
katungod sa estudyante ug ginikanan, mga responsibilidad, mga gidahum, ug uban pang mga
isyu nga lambigit sa pag-eskuwela ug ang mga benepisyo ug mga serbisyo nga madawat sa mga
estudyante. Mahimong motabang ang mga tighubad sa mga kumperensiya sa ginikanan
mahitungod niining mga butanga aron masiguro nga mapasabot ug masabtan ang input sa tanan.
Gihatag kining mga serbisyo nga walay bayad ngadto sa mga pamilya.

Gamita ang bisan unsa niini nga mga pamaagi kung manginahanglan ka og pihong tabang.



Online—ngadto sa translations.pwcs.edu
Personal—bisitaha ang eskuwelahan sa imong anak. Dili posible nga adunay magamit nga manunulti
sa imong lengguwahe. Pero, mogamit ang usa ka empleyado og poster aron tabangan ka.

Sa tanang mga kaso, hangyuon ka nga ihatag ang musunod:
o Imong ngalan ug ang ngalan sa imong anak;
o Eskuwelahan sa imong anak, lebel sa grado, ug ngalan sa magtutudlo;
o Ang indibidwal (pinaagi sa ngalan o trabaho) nga gusto nimong makaistorya, ug ang sabdyek
sa panaghisgot; ug
o Ang numero sa telepono ug oras nga mas maayo kang makontak.

Kung magdala ang imong anak sa balay og usa ka mensahe gikan sa eskuwelahan nga naghangyo og
pakigpulong; o gusto nimong magbuhat og panaghisgot kauban ang usa ka magtutudlo o uban pang
opisyal sa eskuwelahan, gamita ang mga pamaagi sa ibabaw aron mohangyo og usa ka tighubad aron
motabang niining mga importanteng panag-istorya. Balikan ka dayon kung posible sa usa ka tawo.
Ang imong pakiglambigit mahimong magbuhat og positibong pagbag-o sa edukasyon sa imong anak, ug
andam kaming tabangan ka pinaagi sa pagbuhat nga magamit nimo kini nga mga serbisyo. Nanghinaut
kami nga klaro nga gipahibalo niining sulat ang pasalig diha sa imong anak ug diha kanimo sa Mga
Pampublikong Eskuwelahan sa Prince William County. Masaligon ako nga gusto pud nimo ang among
gusto nga makadawat og De-kalidad nga Edukasyon ang kada estudyante.
Matinahuron,

Dr. Steven Walts
Superintendente sa Mga Eskuwelahan

*Kung mobisita sa pwcs.edu, pangitaa ang daghang kolor nga globo aron pangitaon ang
mga panid nga adunay impormasyon nga gihulagway niining mensahe.

