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პატივცემულო მშობელო/მეურვევ: 
 
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება პრინც უილიამის სახელობის საგრაფოს საჯარო სკოლათა საზოგადეობაში (PWCS), რომელიც 
წარმოადგენს სკოლების მრავალფეროვან გაერთიანებას, სადაც 149-ზე მეტ ენაზე საუბრობენ. საზოგადოების ოთხწლიანი გეგმის 
მიხედვით, ოჯახისა და საზოგადოების ჩართულობა ძირითადი ვალდებულებაა და აუცილებელია, რათა უზრუნველვყოთ 
თანამშრომლობა თქვენი ბავშვის განათლებაში და მომავალზე დადებითი ცვლილებებისთვის. როგორც თქვენი პარტნიორი 
განათლებაში, მზად ვართ დაგეხმაროთ თქვენთვის საჭირო სათარჯიმნო და მთარგმნელობითი მომსახურების მიღებაში. 
 

ყველა სასკოლო მასალა წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე; მიუხედავად ამისა, ძირითადი დოკუმენტაცია და აუცილებელი 
კომუნიკაცია ითარგმნება ჩვენი საზოგადოების ყველაზე მოთხოვნად ენებზე. PWCS-ი ასევე უზრუნველყოფს პროფესიონალი 
თარჯიმნებისა და მთარგმენელბის მომსახურებას, რათა მრავალენოვან ოჯახებს დაეხმაროს იმ დოკუმენტაციის გაგებაში, სადაც 
ძირითადი ინფორმაციაა წარმოდგენილი. აღნიშნული მოიცავს სტუდენტთა და მშობელთა უფლებებს, ვალდებულებებს, მოთხოვნებსა 
და სკოლასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს, მათ შორის, სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომ პრივილეგიებსა და მომსახურებას.  
 

თარჯიმნებმა შესაძლებელია ასევე უზრუნველყონ მთარგმნელობითი მომსახურება ოჯახებისთვის უფასოდ მოსწავლეთა 
საკითხებთან დაკავშირებით გამართულ მშობელთა/მასწავლებელთა კონფერენციებზე.  
 

თუ კონკრეტული სახის დახმარება გჭირდებათ, შეგიძლიათ მოცემული მეთოდებიდან ნებისმიერს მიმართოთ:  
 

• ონლაინ - გადადით PWCS.edu-ზე და ვებგვერდის ზედა მარცხენა მხარეს აირჩიეთ ან „ავტომატური თარგმანი“ ან „PWCS-ის 

თარგმანი“. კომპიუტერული თარგმანი შეიძლება იყოს არასრულფასოვანი, თუმცა, სასკოლო ინფორმაციასთან ღირებულ ბმულებს 

შეიცავს. თუ კომპიუტერი არ გაქვთ, მაშინ მოსწავლის სკოლას მიმართეთ.  

• პირადად - თქვენი ბავშვის სკოლას ან მასპინძლობის საერთაშორისო ცენტრებს ეწვიეთ. მანასას ცენტრს დაუკავშირდით ნომერზე: 

571-402-3800, ხოლო ვუდბრიჯის ცენტრს - ნომერზე: 571-374-6813. თუ თქვენს ენაზე მოსაუბრე პირი პირადად მიუწვდომელია, 

მაშინ ჩვენი თანამშრომელი გამოიყენებს ენობრივი თარგმანის პოსტერს, რათა განსაზღვროს თქვენი ენობრივი საჭიროებები და 

დაგეხმაროთ სათარჯიმნო მომსახურების მიღებაში. 

 

სკოლასთან დაკავშირებისას, მოგთხოვენ დაასახელოთ შემდეგი: 

o თქვენი სახელი და გვარი და თქვენი ბავშვის სახელი და გვარი; 

o თქვენი ბავშვის სკოლა, სწავლების საფეხური და მასწავლებლის სახელი და გვარი; 

o ის პიროვნება (სახელისა და გვარის ან თანამდებობის მითითებით), ვისთან გასაუბრებაც გსურთ, ასევე, განსახილველი 

საკითხი; და 

o ტელეფონის ნომერი და დრო, როდესაც თქვენთან დაკავშირება შეიძლება. 

 

თუ ბავშვი სკოლიდან სახლში მოიტანს შეტყობინებას, რომელშიც მოთხოვნილია თქვენთან შეხვედრა, ან თუ გსურთ მასწავლებელთან 

ან სკოლის სხვა თანამდებობის პირთან გასაუბრების ორგანიზება, მაშინ მიმართეთ ზემოთ მოცემულ მეთოდებს, რათა სათარჯიმნო 

მომსახურების მისაღებად დახმარება მოითხოვოთ. ჩვენი ოფისებიდან უმოკლეს დროში დაგიკავშირდებიან. 
 

ველი თქვენთან თანამშრომლობას, რათა მოსწავლის (მოსწავლეების) წარმატება ვუზრუნველვყოთ! 
 
პატივისცემით, 
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