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Beste ouder/voogd: 
 
Welkom bij de Prince William County Public Schools (PWCS), een gediversifieerde schoolgemeenschap waar meer dan 149 talen 
worden gesproken. Betrokkenheid van het gezin en de gemeenschap is een belangrijke pijler in ons strategisch plan over vier jaar, en 
is van fundamenteel belang om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk werken om voor de opvoeding en toekomst van uw kind een 
positief verschil te maken. Als uw partner voor de opvoeding, staan we ter beschikking om u bij te staan indien u eventueel tolk- en 
vertaaldiensten nodig hebt. 
 

Alle schoolmaterialen zijn in het Engels. Belangrijke documenten en essentiële mededelingen worden echter vertaald naar de meest 
gevraagde talen van onze gemeenschap. PWCS voorziet ook professionele tolken en vertalers om meertalige gezinnen te helpen om 
documenten te begrijpen die essentiële informatie bevatten. Dit omvat de rechten, verantwoordelijkheden en verwachtingen van 
studenten en ouders, maar ook andere onderwerpen die met de school te maken hebben, waaronder de voordelen en diensten die 
voor studenten beschikbaar zijn.  
 

Tolken kunnen ook hulp bieden via vertaaldiensten tijdens overlegvergaderingen tussen ouders en leerkrachten over onderwerpen 
in verband met de student, zonder dat dit de gezinnen iets kost.  
 

U kunt een van de volgende methoden gebruiken als u specifieke hulp nodig hebt: 
 

• Online—ga naar PWCS.edu en selecteer “Auto Translate” (automatisch vertalen) of “PWCS Translations” (PWCS vertalingen) links 

bovenaan de pagina. Via computer beheerde vertalingen kunnen niet perfect blijken, maar bevatten toch waardevolle links naar 

schoolinformatie. Neem contact op met de school van uw student als u geen computer hebt.  

• Persoonlijk—ga langs bij de school van uw kind of bij een van onze Global Welcome Centers. Bel het centrum van Manassas op 

het nummer 571-402-3800 of het centrum van Woodbridge op het nummer 571-374-6813. Als er niemand persoonlijk aanwezig 

is die uw taal spreekt, dan zal een bediende een vertaal-poster gebruiken om uw taalbehoeften te bepalen en u bijstaan om een 

tolkdienst in te winnen. 

 

Wanneer u met de school contact opneemt, wordt u gevraagd om het volgende te verstrekken: 

o Uw naam en de naam van uw kind; 

o De school van uw kind, het onderwijsniveau en de naam van de leraar; 

o De persoon (met zijn/haar naam of functie) met wie u wenst te spreken, en het onderwerp van het gesprek; en 

o Het telefoonnummer en het tijdstip waarop u best bereikbaar bent. 

 

Als uw kind een melding van de school naar huis meebrengt waarin om een bespreking wordt gevraagd, of als u met een leraar of 

andere functionaris van de school een gesprek wilt aanvragen, wordt u verzocht bovenstaande methoden te gebruiken om hulp voor 

tolkdiensten aan te vragen. Onze diensten zullen zo snel mogelijk met u contact opnemen. 
 

Ik kijk er alvast naar uit om samen te werken om het succes van uw student(en) te verzekeren! 
 
Hoogachtend, 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 

Hoofd van de scholen 
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