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I nderuar prind/kujdestar: 
 
Mirë se vini në Shkollat Publike të Qarkut Prince William (PWCS), një komunitet i larmishëm shkollor ku fliten më shumë se 149 
gjuhë. Angazhimi i familjes dhe komunitetit është përkushtim kyç në planin tonë strategjik katërvjeçar dhe është thelbësore që 
të punojmë së bashku për të bërë ndryshim pozitiv në arsimimin dhe të ardhmen e fëmijës suaj. Si partneri juaj në arsim, jemi 
të gatshëm t'ju ndihmojmë me çdo shërbim interpretimi dhe përkthimi që mund t'ju nevojitet. 
 

Të gjitha materialet shkollore janë në anglisht; megjithatë, dokumentet kryesore dhe komunikimet thelbësore përkthehen në 
gjuhët më të kërkuara të komunitetit tonë. PWCS ofron edhe interpretë dhe përkthyes profesionistë për të ndihmuar familjet 
shumëgjuhëshe të kuptojnë dokumentet me informacion thelbësor. Kjo përfshin të drejtat, përgjegjësitë, pritshmëritë e 
nxënësve dhe prindërve dhe çështje të tjera që lidhen me shkollimin, duke përfshirë përfitimet dhe shërbimet që mund të 
marrin nxënësit.  
 

Interpretët mund të ndihmojnë duke ofruar shërbime përkthimi për konferencat e prindërve/mësuesve në lidhje me çështjet e 
nxënësve pa kosto shtesë për familjet.  
 

Ju mund të përdorni ndonjërën nga këto metoda kur keni nevojë për ndihmë specifike: 
 

• Në internet—shkruani PWCS.edu dhe zgjidhni "Përkthe automatikisht" ose "Përkthimet PWCS" në krye të faqes. 

Përkthimet e kompjuterizuara mund të mos jenë të përsosura, por megjithatë kanë lidhje të vlefshme me informacionin e 

shkollës. Nëse nuk keni kompjuter, ju lutemi kërkoni ndihmë në shkollën e nxënësit tuaj.  

• Fizikisht—vizitoni shkollën e fëmijës suaj ose njërën nga qendrat tona të mirëseardhjes globale. Telefononi qendrën 

Manassas në 571-402-3800 ose Qendrën Woodbridge në 571-374-6813. Në rast se folësi i gjuhës suaj nuk është në 

dispozicion personalisht, punonjësi do të përdorë një poster për përkthime gjuhësore për të përcaktuar nevojat tuaja 

gjuhësore dhe për t`ju ndihmuar të merrni shërbime interpretimi. 

 

Gjatë kontaktimit të shkollës suaj, do t'ju kërkohet të jepni informatat në vijim: 
o Emri juaj dhe emri i fëmijës suaj; 
o Shkolla e fëmijës suaj, niveli i klasës dhe emri i mësuesit/es; 
o Individi (sipas emrit ose punës) me të cilin dëshironi të flisni dhe tema e diskutimit; dhe 
o Numri i telefonit dhe koha më e përshtatshme për t`u kontaktuar. 

 

Nëse fëmija juaj sjell në shtëpi një porosi nga shkolla që kërkon takim, ose nëse dëshironi të organizoni diskutim me një 
mësues/e ose zyrtar tjetër të shkollës, ju lutemi përdorni metodat e mësipërme për të kërkuar ndihmë me shërbimet e 
interpretimit. Zyrat tona do t'ju kontaktojnë sa më shpejt të jetë e mundur. 

 

Mezi pres të punojmë së bashku për të siguruar suksesin e nxënësit tuaj! 
 
Sinqerisht, 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 

Kryeinspektore shkollash 
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