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Superintendent’s Multilingual Letter_Armenian 

 
Հարգելի ծնող/խնամակալ, 
 
Բարի գալուստ Prince William County Public Schools (PWCS) դպրոցական բազմազան համայնք, որտեղ խոսում են ավելի քան 
149 լեզուներով: Ընտանիքի և համայնքի ներգրավվածությունը մեր քառամյա Ռազմավարական ծրագրում հիմնական 
պարտավորությունն է, և կարևոր է ապահովել, որ մենք համագործակցենք՝ ձեր երեխայի կրթության և ապագայի մեջ 
դրական փոփոխություն մտցնելու համար: Որպես կրթության ոլորտում ձեր գործընկեր՝ մենք պատրաստ ենք օգնել ձեզ 
ցանկացած բանավոր և գրավոր թարգմանչական ծառայություններով, որոնք ձեզ կարող են անհրաժեշտ լինել: 
 

Դպրոցական բոլոր նյութերն անգլերեն են, այնուամենայնիվ, հիմնական փաստաթղթերը և հիմնական հաղորդակցությունը 
թարգմանվում է մեր համայնքի ամենապահանջված լեզուներով: PWCS-ը տրամադրում է նաև պրոֆեսիոնալ բանավոր և 
գրավոր թարգմանիչներ՝ օգնելու բազմալեզու ընտանիքներին հասկանալ կարևոր տեղեկություններ պարունակող 
փաստաթղթերը: Դա ներառում է աշակերտի և ծնողի իրավունքները, պարտականությունները, ակնկալիքները և դպրոցին 
առնչվող այլ հարցեր, ներառյալ աշակերտներին հասանելի արտոնությունները և ծառայությունները:  
 

Բանավոր թարգմանիչները կարող են նաև անվճար թարգմանչական ծառայություններով աջակցել 
ծնողներին/ուսուցիչներին կոնֆերանսների ընթացքում, որոնք վերաբերում են աշակերտական հարցերին:  
 

Հատուկ կարիք ունենալու դեպքում Դուք կարող եք օգտագործել այս մեթոդներից ցանկացածը. 
 

• Առցանց՝ գնացեք PWCS.edu և ընտրեք կա՛մ «Auto Translate», կա՛մ «PWCS Translations»՝ էջի վերևի ձախ մասում: 

Համակարգչային թարգմանությունները կարող են կատարյալ չլինել, անուամենայնիվ, դպրոցական տեղեկատվության 

արժեքավոր հղումներ են պարունակում: Եթե չունեք համակարգիչ, դիմեք ձեր աշակերտի դպրոցին:  

• Անձամբ՝ այցելեք ձեր երեխայի դպրոցը կամ մեր Գլոբալ ընդունելության կենտրոններից մեկը: Զանգահարեք Manassas 

Center՝ 571-402-3800 հեռախոսահամարով կամ Woodbridge Center՝ 571-374-6813 հեռախոսահամարով: Եթե ձեր լեզվով 

խոսողն անձամբ հասանելի չէ, աշխատակիցը կօգտագործի լեզվական թարգմանությունների ազդագիր՝ ձեր լեզվական 

կարիքները որոշելու և թարգմանչական ծառայություններ ստանալու հարցում ձեզ օգնելու համար: 

 

Ձեր դպրոցի հետ կապ հաստատելիս՝ ձեզանից կպահանջվի հետևյալը. 

o Ձեր և ձեր երեխայի անունը, 

o Ձեր երեխայի դպրոցը, դասարանի մակարդակը և ուսուցչի անունը, 

o Անձը (անվան կամ աշխատանքի նշմամբ), ում հետ ցանկանում եք խոսել, և քննարկման առարկան, ինչպես նաև 

o Հեռախոսահամարը և ժամը, որն ամենից հարմար ժամանակն է՝ ձեզ հետ կապ հաստատելու համար: 

 

Եթե ձեր երեխան դպրոցից ձեզ է փոխանցում հանդիպում կազմակերպելու խնդրանք, կամ եթե ցանկանում եք քննարկում 

կազմակերպել ուսուցչի կամ դպրոցի այլ աշխատակցի հետ, խնդրում ենք օգտագործել վերը նշված մեթոդները՝ 

թարգմանչական ծառայությունների հարցում օգնություն խնդրելու համար: Մեր գրասենյակները հնարավորինս արագ 

կկապվեն ձեզ հետ: 
 

Ես անհամբերությամբ սպասում եմ միասին աշխատելուն՝ ապահովելու ձեր աշակերտ(ների) հաջողությունը: 
 

Հարգանքով՝ 
 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 

Դպրոցների կազմակերպիչ 
 

http://www.pwcs.edu/

