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Beste ouer/voog 
 
Welkom by “Prince William County Public Schools” (PWCS), ’n diverse skoolgemeenskap waar daar meer as 149 tale gepraat 
word. Familie- en gemeenskapsbetrokkenheid is ’n baie belangrike verbintenis in ons vierjaar-strategiese plan, en dit is 
noodsaaklik om te verseker dat ons saamwerk om ’n positiewe verskil in u kind se opvoeding en toekoms te maak. As u 
vennoot in onderwys, is ons beskikbaar om te help met enige vertolkings- en vertalingsdienste wat u dalk benodig. 
 

Alle skoolmateriaal is in Engels; sleuteldokumente en noodsaaklike kommunikasie word egter in ons gemeenskap se mees 
gevraagde tale vertaal. PWCS verskaf ook professionele tolke en vertalers om meertalige gesinne te help om dokumente met 
noodsaaklike inligting te verstaan. Dit sluit studente- en ouerregte, verantwoordelikhede, verwagtinge en ander 
skoolverwante sake in, insluitend voordele en dienste wat aan studente beskikbaar is.  
 

Tolke kan ook ondersteun met vertalingsdienste vir ouer-/onderwyserkonferensies rakende studente-aangeleenthede sonder 
enige koste vir gesinne.  
 

U kan enige van hierdie metodes gebruik wanneer u spesifieke hulp benodig: 
 

• Aanlyn – gaan na PWCS.edu en kies óf “Auto Translate” óf “PWCS Translations” linksbo op die bladsy. Gerekenariseerde 

vertalings kan onvolmaak wees, maar het steeds waardevolle skakels na skoolinligting. As u nie ’n rekenaar het nie, kontak 

asseblief u student se skool.  

• Persoonlik – besoek u kind se skool of een van ons globale verwelkomingsentrums. Skakel die Manassas-sentrum by 571-

402-3800 of die Woodbridge-sentrum by 571-374-6813. As ’n spreker van u taal nie persoonlik beskikbaar is nie, sal ’n 

werknemer ’n taalvertalingsplakkaat gebruik om u taalbehoeftes te bepaal en u te help met die verkryging van 

vertolkingsdienste. 

 

Wanneer u u skool kontak, sal u gevra word om die volgende te verskaf: 
o U naam en die naam van u kind; 
o U kind se skool, graadvlak en onderwyser se naam; 
o Die individu (op naam of werk) met wie u wil praat, en die onderwerp van die bespreking; en 
o Die telefoonnommer en tyd waarop u die beste bereik kan word. 

 

As u kind ’n boodskap van die skool af huis toe bring wat ’n vergadering versoek, of as u ’n gesprek met ’n onderwyser of ander 
skoolbeampte wil reël, gebruik asseblief die metodes hierbo om hulp met vertolkingsdienste te versoek. Ons kantore sal u so 
gou moontlik kontak. 

 

Ek sien uit daarna om saam te werk om die sukses van u student(e) te verseker! 
 
Die uwe 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 

Superintendent van skole 
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