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Austatud lapsevanem/eestkostja! 
 
Tere tulemast Prince William County kooliringkonda (PWCS), mille mitmekesises kogukonnas räägitakse enam kui 149 
keelt. Meie nelja-aastase strateegilise tegevuskava keskne eesmärk on perede ja kogukonna kaasamine ning on äärmiselt 
oluline, et me teeksime koostööd Teie lapsele võimalikult hea hariduse ja tuleviku kindlustamisel. Teie hariduspartnerina 
oleme valmis pakkuma Teile vajaduse korral abi igasuguse suulise ja kirjaliku tõlkega. 
 

Kõik õppematerjalid on inglise keeles, kuid põhidokumendid ja olulised teated on tõlgitud meie kogukonnas enim 
soovitud keeltesse. Lisaks on PWCS-i kaudu võimalik leida kutselisi tõlke ja tõlkijaid, kes aitavad erikeelsetel peredel 
olulise teabega dokumentidest aru saada. Teave hõlmab näiteks õpilaste ja lapsevanemate õigusi, kohustusi, ootusi ja 
muid kooliga seotud küsimusi, sealhulgas õpilastele pakutavaid toetusi ja teenuseid.  
 

Tõlgid võivad osutada perede jaoks tasuta tõlketeenuseid ka õpilastega seotud küsimustele pühendatud lapsevanemate 
ja õpetajate koosolekutel.  
 

Konkreetse abivajaduse korral võite teabe saamiseks kasutada kõiki allpool osutatud võimalusi. 
 

• Internetis – minge aadressile PWCS.edu ja vajutage lehe ülaosas valikut „Auto Translate“ (automaattõlge) või „PWCS 
Translations“ (PWCS-i tõlked). Masintõlge ei pruugi olla täiuslik, kuid selle abil võib siiski saada kooliga seotud 
väärtuslikku teavet. Kui Teil pole arvutit, pöörduge vastava õpilase kooli poole.  

• Isiklikult – külastage oma lapse kooli või mõnda meie vastuvõtukeskust. Manassasi keskusesse saate helistada 
numbril 571-402-3800 ja Woodbridge'i keskusesse numbril 571-374-6813. Kui kohapeal pole kedagi, kes Teie keelt 
oskaks, teeb meie töötaja tõlkeposteri abil kindlaks teile vajaliku keele ja abistab teid tõlketeenuse saamisel. 

 

Kui võtate kooliga ühendust, küsitakse Teilt järgmisi andmeid: 
o Teie nimi ja Teie lapse nimi; 
o Teie lapse kool, klassiaste ja õpetaja nimi; 
o kellega Te soovite rääkida (nimeliselt või ametikoha järgi) ja mis teemal; 
o Teie telefoninumber ja aeg, millal Teid kõige paremini kätte saab. 

 

Kui Teie laps toob koolist teate, milles palutakse kokkusaamist, või kui soovite kokku leppida vestluse õpetaja või mõne 
muu koolitöötajaga, siis kasutage tõlkeabi saamiseks mõnda eespool osutatud võimalust. Meie kontorist võetakse Teiega 
esimesel võimalusel ühendust. 

 

Loodan meie heale koostööle õpilas(t)e edu nimel. 
 
Lugupidamisega 
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