
 
 

 
 LATANYA D. MCDADE, Ed.D. 

 رئیس آموزش و پرورش 
 والدین/سرپرستان محترم:

 

. زبان صحبت می شود ، خوش آمدید 149، یک جامعھ آموزشی متنوع کھ در آن بھ بیش از  (PWCS)بھ مدارس دولتی پرنس ویلیام کانتی 
مشارکت خانواده و جامعھ یک تعھد کلیدی در برنامھ راھبردی چھار سالھ ما است، و الزم است اطمینان حاصل کنیم کھ برای ایجاد یک تفاوت  

تیم تا در زمینھ ھر گونھ خدمات ، ما در دسترس ھسآموزشیمثبت در آموزش و آینده فرزند شما با ھم ھمکاری می کنیم. بھ عنوان شریک 
 کمک کنیم.  بھ شما ترجمھ کتبی و شفاھی کھ ممکن است نیاز داشتھ باشید

 
ھای درخواست شده در سیستم آموزشی ما تمام مطالب مدرسھ بھ زبان انگلیسی است. با این حال، اسناد مھم و ارتباطات ضروری بھ زبان

حرفھ ای را برای کمک بھ خانواده ھای چند زبانھ در درک اسنادی کھ حاوی   ھمچنین مترجمان کتبی و شفاھی PWCSشوند. ترجمھ می
ھا، انتظارات و سایر موارد مرتبط با مدرسھ از جملھ  آموز و والدین، مسئولیتاطالعات ضروری ھستند فراھم می کند. این شامل حقوق دانش

 آموزان در دسترس است.مزایا و خدماتی است کھ برای دانش
 

ھا، خدمات ترجمھ برای جلسات اولیاء/مربیان در مورد مسائل دانش آموزان ارائھ  ای برای خانوادهتوانند بدون ھیچ ھزینھمچنین میمترجمان ھ
 دھند.

 
 ھنگامی کھ بھ کمک خاصی نیاز دارید، می توانید از ھر یک از روش ھای زیر استفاده کنید: 

 
" را در سمت چپ باالی PWCSھای بروید و گزینھ "ترجمھ خودکار"یا "ترجمھ PWCS.eduبھ وب سایت —بھ صورت آنالین •

بھ اطالعات مدرسھ ھمچنان لینک ھای ارزشمندی  ھای کامپیوتری (خودکار) ممکن است ناقص باشند، اماصفحھ انتخاب کنید. ترجمھ
 ارائھ می دھند. اگر کامپیوتر ندارید، لطفا با مدرسھ دانش آموز خود تماس بگیرید. 

  با شماره Manassasبھ مدرسھ فرزندتان یا یکی از مراکز پذیرش جھانی ما مراجعھ کنید. با مرکز —بھ صورت حضوری •
تماس بگیرید. اگر کسی کھ بتواند بھ زبان شما صحبت کند   6813-374-571 با شماره  Woodbridgeیا مرکز  571-402-3800 

نباشد، یک کارمند از پوستر ترجمھ زبان برای تعیین نیازھای زبان شما و کمک بھ شما در دریافت خدمات ترجمھ استفاده   در دسترس
 می کند. 

 
 رد زیر را ارائھ دھید:  ھنگام تماس با مدرسھ خود، از شما خواستھ می شود موا

o  نام شما و نام فرزندتان؛ 
o مدرسھ فرزندتان، صنف/پایھ و نام معلم؛ 
o  فردی ( نام یا ِسمت) کھ می خواھید با او صحبت کنید و موضوع مورد بحث؛ و 
o  .بھترین شماره تلفن و زمانی کھ می توان با شما تماس گرفت 

اگر فرزندتان پیامی را از مدرسھ بھ خانھ آورد کھ حاوی درخواست تشکیل جلسھ است یا اگر مایلید با یک معلم یا یکی از مسئولین مدرسھ 
کنید. دفاتر ما در اسرع وقت با شما تماس خواھند   ھای باال برای درخواست کمک در مورد خدمات ترجمھ استفادهصحبت کنید، لطفاً از روش

 گرفت.
 

 تان ھستم!  زمن مشتاقانھ منتظر ھمکاری با شما برای اطمینان از موفقیت دانش آمو

 ،ارادتمند 
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