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Kære forældre/værge: 
 
Velkommen til Prince William County Public Schools (PWCS), der er et alsidigt og levende skolefællesskab med flere end 149 
forskellige talte sprog. Skolens og familiens fælles engagement udgør et centralt punkt i vores fireårige strategiplan, ligesom 
denne fælles indsats er afgørende for et vellykket skole-hjem-samarbejde og for vores bestræbelser på at gøre en positiv 
forskel i dit barns skolekarriere. I kraft af vores rolle som din uddannelsespartner står vi klar til at hjælpe dig med enhver form 
for tolke- og oversættelsesbistand, som du måtte få brug for. 
 

Alle skolematerialer er på engelsk, omend vigtige dokumenter og informationer oversættes til skolefællesskabets mest 
efterspurgte sprog. PWCS stiller også professionelle tolke og oversættere til rådighed, der kan hjælpe flersprogede familier 
med forståelsen af dokumenter med vigtige oplysninger. Hertil kommer andre skolerelaterede emner, det være sig fordele og 
serviceydelser, som de studerende har adgang til.  
 

Tolke kan desuden deltage i skole-hjem-samtaler uden omkostninger for familien.  
 

Anvend følgende metoder i tilfælde af behov for specifik hjælp: 
 

• Online - gå til PWCS.edu, og vælg enten "Auto Translate" eller “PWCS Translations" øverst i venstre side af skærmen. 

Computeroversættelser er ikke perfekte, men de kan bruges til at skabe et vigtigt overblik. Hvis du ikke har en computer, 

bedes du kontakte dit barns skole.  

• Personligt - besøg dit barns skole eller et af vores globale velkomstcentre. Ring til Manassas Center på tlf. 571-402-3800 

eller Woodbridge Center på tlf. 571-374-6813. Hvis der ikke er en dansktalende medarbejder til stede, vil en medarbejder 

klarlægge dine sproglige behov ud fra en sprogplakat og hjælpe dig med at få kontakt til relevante tolke- og 

oversættelsestjenester. 

 

Når du kontakter dit barns skole vil du blive bedt om følgende oplysninger: 
o Dit eget og barnets navn; 
o Dit barns skole, årgang/klasse og lærer; 
o Personen du ønsker at tale med (enten personens navn eller stilling) samt emnet for samtalen; og 
o Et telefonnummer og tidspunkt vi kan kontakte dig på. 

 

Hvis dit barn kommer hjem med en mødeindkaldelse fra skolen, eller hvis du ønsker at aftale et møde med en lærer eller en 
anden medarbejder, bedes du ved behov for sproghjælp anvende ovenstående metoder til at anmode om tolke- og eller 
oversættelsesassistance. Vores skolekontor kontakter dig herefter hurtigst muligt. 

 

Jeg ser frem til vores samarbejde om dit barn/dine børns succesfulde skolegang! 
 
De bedste hilsner, 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 

Distriktsskoleleder 
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