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Vážení rodiče/opatrovníci, 
 

vítejte v rozmanité komunitě státních škol okresu Prince William (PWCS), kde se mluví více než 149 jazyky. Zapojení rodiny a 
komunity je pro nás klíčovým závazkem v rámci našeho čtyřletého strategického plánu a je nezbytné k zajištění vzájemné 
spolupráce s cílem dosažení pozitivní změny ve vzdělávání a budoucnosti Vašeho dítěte. Jako Váš partner v oblasti vzdělávání 
jsme připraveni Vám v případě potřeby pomoci s tlumočením a překlady. 
 

Všechny školní materiály jsou zpracovány v anglickém jazyce, avšak důležité dokumenty a podstatná sdělení jsou překládána 
do nejžádanějších jazyků naší komunity. PWCS rovněž zajišťuje služby profesionálních tlumočníků a překladatelů, aby pomohla 
rodinám hovořícím různými jazyky porozumět dokumentům s důležitými informacemi. Tyto informace zahrnují práva, 
povinnosti a očekávání studentů a rodičů a jiné záležitosti související se školou, včetně benefitů a služeb nabízených 
studentům.  
 

Tlumočníci mohou rodinám rovněž bezplatně poskytnout překladatelské služby pro třídní schůzky ohledně záležitostí týkajících 
se studentů.  
 

Budete-li potřebovat konkrétní pomoc, můžete využít kterýkoli z následujících způsobů: 
 

• Online — na stránkách PWCS.edu zvolte možnost „automatický překlad“ (Auto Translate) nebo „Překlady PWCS“ (PWCS 

Translations) v levé horní části stránky. Strojový překlad nemusí být dokonalý, ale přesto nabízí užitečné odkazy na 

informace školy. Pokud nemáte počítač, obraťte se na školu, kterou Vaše dítě navštěvuje.  

• Osobně - navštivte školu, kterou Vaše dítě navštěvuje, nebo jedno z našich globálních informačních center. Telefonicky 

kontaktujte centrum v Manassasu na čísle 571-402-3800 nebo centrum ve Woodbridge na čísle 571-374-6813. Nebude-li 

osobně přítomna osoba hovořící Vaším jazykem, některý ze zaměstnanců shromáždí pomocí letáků s jazykovými překlady 

potřebné informace o tom, co potřebujete, a pomůže Vám zajistit tlumočnické služby. 

 

Při kontaktu s Vaší školou budete požádáni o následující údaje: 
o vaše jméno a jméno Vašeho dítěte; 
o název školy, kterou Vaše dítě navštěvuje, ročník a jméno učitele; 
o osoba (jméno nebo pozice), se kterou chcete mluvit, a záležitost, kterou chcete projednat; a 
o telefonní číslo a čas, kdy Vás lze nejlépe zastihnout. 

 

Pokud Vaše dítě přinese domů ze školy zprávu s žádostí o schůzku nebo pokud si budete chtít dohodnout schůzku s učitelem 

nebo jiným zaměstnancem školy, využijte prosím některý z výše uvedených způsobů pro zajištění tlumočnických služeb. Naše 
pracoviště Vás kontaktují co nejdříve. 

 

Těším se, že se budeme společně podílet na úspěchu Vašeho/Vašich dítěte/dětí! 
 
S veškerou úctou, 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 

Vedoucí školského odboru 
 

http://www.pwcs.edu/

