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Kumusta Ginikanan/Magbalantay: 
 
Welcome sa Prince William County Public Schools (PWCS), usa ka nagkadaiyang eskwelahan sa komunidad diin 149 ka mga 
pinulongan ang ginasulti. Ang pakiglambigit sa pamilya ug komunidad maoy usa ka pangunang dedikasyon sa among upat ka tuig nga 
estratehikong plano ug kinahanglan ang pagsiguro nga magtinabangay mi aron makabuhat og positibong kalainan sa edukasyon ug 
kaugmaon sa imong anak. Isip imong kauban sa edukasyon, available mi nga motabang sa bisan unsang serbisyo sa interpretasyon ug 
paghubad nga mahimo nimong kinahanglanon. 
 

Anaa sa English ang tanang materyal sa eskwelahan; apan, gihubad sa labing gihangyo nga mga pinulongan sa among komunidad ang 
mga mahinungdanong dokumento ug komunikasyon. Naghatag sab ang PWCS og mga propesyonal nga interpeter ug tighubad aron 
matabangan ang mga multilingual nga pamilya nga masabtan ang mga dokumento nga dunay mahinungdanong impormasyon. 
Naglakip kini sa mga katungod, responsibilidad, gidahom sa estudyante ug ginikanan, ug uban pang mga butang nga may kalabutan 
sa eskwelahan lakip ang mga benepisyo ug serbisyo nga available sa mga estudyante.  
 

Makasuporta sab ang mga interpreter sa mga serbisyo sa paghubad para sa mga komperensya sa ginikinan/magtutudlo nga may 
kalabutan sa estudyante nga dili mobayad ang mga pamilya.  
 

Mahimo nimong gamiton kini nga mga pamaagi kung nagkinahanglan ka og espisipikong tabang: 
 

• Online—adto sa PWCS.edu ug pilia ang “Auto Translate” o “PWCS Translations” sa ibabaw nga wala sa page. Mahimong dili 

perpekto ang mga gi-computerize nga hubad pero duna gihapon kini mga importanteng link sa impormasyon sa eskwelahan. 

Kung wala kay computer, palihog dangop sa eskwelahan sa imong estudyante.  

• Sa-Personal—bisitaha ang eskwelahan sa imong anak o ang usa sa among Mga Global Welcome Center. Tawagi ang Manassas 

Center sa 571-402-3800 o ang Woodbridge Center sa 571-374-6813. Kung dili available sa personal ang kabalo sa imong 

pinulongan, mogamit ang empleyado og poster sa mga hubad sa pinulongan aron mahibal-an ang mga kinahanglanon sa imong 

pinulongan ug tabangan ka sa pagkuha og mga serbisyo sa interpretasyon. 

 

Sa pagkontak sa imong eskwelahan, sultihan ka nga ihatag ang mosunod: 

o Ngalan nimo ug sa imong anak; 

o Eskwelahan sa imong anak, grado, ug ngalan sa magtutudlo; 

o Ang tawo (sa ngalan o trabaho) nga gusto nimong pakigsultihan, ug ang tumong sa panaghisgot; ug 

o Ang numero sa telepono ug labing maayong oras nga pwede kang makontak. 

 

Kung dunay dalang mensahe ang imong anak gikan sa eskwelahan nga naghangyo sila og meeting, o kung gusto ka magtakda og 

pakighisgot sa usa ka magtutudlo o uban pang opisyal sa eskwelahan, palihug gamita ang mga pamaagi sa ibabaw aron mangayo og 

tabang sa mga serbisyo sa interpretasyon. Kontakon ka sa among mga opisina sa labing daling panahon. 
 

Gidahom nako nga magtinabangay aron masiguro ang kalampusan sa imong (mga) estudyante! 
 
Sa kinasing-kasing, 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 

Superintendent sa Mga Eskwelahan 
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