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 عزيزنا ولي األمر/الوصي: 

المشاركة األسرية ومشاركة المجتمع المحلي  لغة محكية. إن   149نرحب بكم في مدارس برينس ويليام العامة ومجتمعها المحلي المتنوع حيث يضم أكثر من 

ميز في تعليم ومستقبل  هما أهم التزام في خطتنا االستراتيجية ألربع سنوات، ولها أهمية عظيمة للغاية بينما نتعاون فيما بيننا لنصنع التغيير اإليجابي المت
 ل تقديم خدمات الترجمة والترجمة الفورية عندما تحتاجون إليها. أطفالكم. وباعتبارنا شركاءكم في التعليم، فإننا متحّمسون لمساعدتكم من خال

 
ر من غيرها في مجتمعنا إن جميع المواد المدرسية باللغة االنكليزية، لكن المستندات المهمة ورسائل التواصل األساسية مترجمة إلى اللغات المطلوبة أكث

مترجمين ومترجمين فوريين من أجل مساعدة األسر المتعددة اللغات على فهم المستندات التي تحوي المحلي. كذلك توفّر مدارس برينس ويليام العامة 
سي،  معلومات ضرورية. ويشتمل هذا على حقوق الطالب وحقوق ولي األمر والمسؤوليات والمخرجات المأمولة وأي شؤون أخرى ذات صلة بالنظام المدر 

 تطيع الطالب الحصول عليها.بما في ذلك االستحقاقات والخدمات التي يس

 
 على األسر.  ويستطيع المترجمون الفوريون أن يدعموا خدمات الترجمة لالجتماعات المدرسين مع أولياء األمور حول شؤون أبنائهم دون أية تكلفة مترتبة

 
 يمكنكم استخدام أي طريقة من هذه الطرق عند الحاجة إلى مساعدة خاصة: 

 

واختاروا إما زر "الترجمة اآللية" أو زر "الوثائق المترجمة في مدارس برينس ويليام العامة  PWCS.eduوروا موقع ز  -أنالين )عبر االنترنت(  •

لم يكن بحوزتكم   الترجمة" في أعلى الصفحة إلى اليسار. غالباً ما تكون الترجمة اآللية مختلة، إال أنها توفر روابط هامة إلى المعلومات المدرسية. إذا
 وتر، يرجى طلب المساعدة من مدرسة ولدكم. جهاز كومبي

أو فرع وودبريدج على  571.402.3800زوروا مدرسة ولدكم أو أحد مراكز الترحيب العالمي. اتصلوا بفرع ماناساس على الرقم  -حضورياً  •

غة التي تحتاجون إليها ثم  في حال عدم وجود متحدث بلغتكم، فسوف يستخدم الموظف لوحة لغات الترجمة ليقرر الل .571.374.6813الرقم 

 يساعدكم في الحصول على خدمات الترجمة الفورية.

 
 عند التواصل مع مدرستكم، سيطلب منكم تقديم المعلومات التالية: 

o  ،اسمك واسم ولدك 

o ،اسم مدرسة ولدك وصفّه الدراسي واسم مدّرسه/مدّرسته 

o   الحوار، والشخص )اسمه أو منصبه( الذي تود أن تتحدث إليه وموضوع 

o  .رقم الهاتف والوقت المناسب لالتصال بك 

لطرق المفصلة  إذا أحضر ولدك إلى المنزل خطاباً من المدرسة لطلب اجتماع، أو إذا رغبت بترتيب حوار مع المدرس أو مع أحد إداريي المدرسة، فاستخدم ا
 ل معك شخص ما في أسرع وقت ممكن. أعاله لطلب مترجم فوري يساعدك في تقديم خدمات الترجمة الفورية. سوف يتواص

 
 أتطلع بشغف للتعاون معكم من أجل ضمان النجاح لكافة أبنائكم.  
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