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Αγαπητέ γονέα/κηδεμόνα, 
 
Καλωσορίσατε στα σχολεία Prince William County Public Schools (PWCS), μια ποικιλόμορφη σχολική κοινότητα όπου ομιλούνται 
περισσότερες από 149 γλώσσες. Η ενεργή συμμετοχή της οικογένειας και της κοινότητας αποτελεί βασική δέσμευση στο τετραετές 
στρατηγικό μας σχέδιο και είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με σκοπό τη θετική συμβολή στην εκπαίδευση και το 
μέλλον του παιδιού σας. Ως συνεργάτες σας στην εκπαίδευση, είμαστε στη διάθεσή σας για υποστήριξη με κάθε υπηρεσία 
διερμηνείας ή μετάφρασης που ενδέχεται να χρειαστείτε. 
 

Όλο το σχολικό υλικό είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά. Ωστόσο, τα σημαντικά έγγραφα και επικοινωνίες μεταφράζονται στις γλώσσες 
που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στην κοινότητά μας. Τα PWCS διαθέτουν επίσης επαγγελματίες διερμηνείς και μεταφραστές που 
βοηθούν τις πολυγλωσσικές οικογένειες στην κατανόηση σημαντικών πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα 
δικαιώματα, τις ευθύνες, τις προσδοκίες και άλλα σχολικά θέματα για μαθητές και γονείς καθώς επίσης τις παροχές και τις 
υπηρεσίες που είναι στη διάθεση των μαθητών.  
 

Οι διερμηνείς μπορούν επίσης να υποστηρίξουν με μεταφραστικές υπηρεσίες τις συσκέψεις γονέων/δασκάλων που αφορούν 
θέματα των μαθητών χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες.  
 

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτές τις μεθόδους όταν χρειάζεστε συγκεκριμένη βοήθεια: 
 

• Διαδικτυακά—μεταβείτε στη διεύθυνση PWCS.edu και επιλέξτε «Αυτόματη μετάφραση» ή «Μεταφράσεις PWCS» στην επάνω 

αριστερή γωνία της σελίδας. Οι μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από υπολογιστή μπορεί να μην είναι τέλειες, αλλά 

διαθέτουν χρήσιμους συνδέσμους για πληροφορίες του σχολείου. Εάν δεν διαθέτετε δικό σας υπολογιστή, απευθυνθείτε στο 

σχολείο του μαθητή.  

• Διά ζώσης—επισκεφθείτε το σχολείο του παιδιού ή ένα από τα Παγκόσμια κέντρα υποδοχής που διαθέτουμε. Καλέστε το 

Κέντρο Manassas στο τηλέφωνο 571-402-3800 ή το Κέντρο Woodbridge στο τηλέφωνο 571-374-6813. Εάν δεν είναι διαθέσιμος 

αυτοπροσώπως ένας ομιλητής της γλώσσας σας, ένας υπάλληλος θα χρησιμοποιήσει μια αφίσα μεταφράσεων γλωσσών για να 

καθορίσει τις γλωσσικές σας ανάγκες και να σας βοηθήσει να αποκτήσετε τις υπηρεσίες διερμηνείας που χρειάζεστε. 

 

Κατά την επικοινωνία σας με το σχολείο, θα σας ζητηθούν οι εξής πληροφορίες: 

o Το όνομά σας και το όνομα του παιδιού σας 

o Το σχολείο του παιδιού σας, η τάξη στην οποία βρίσκεται και το όνομα του δασκάλου 

o Το άτομο (βάσει ονόματος ή εργασίας) με το οποίο επιθυμείτε να μιλήσετε και το θέμα της συζήτησης και, τέλος, 

o Ο αριθμός τηλεφώνου και η ώρα που σας εξυπηρετεί καλύτερα να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία. 

 

Εάν το παιδί σας φέρει κάποιο μήνυμα από το σχολείο στο οποίο ζητείται κάποια συνάντηση ή εάν εσείς επιθυμείτε να κανονίσετε 

μια συζήτηση με έναν δάσκαλο ή άλλον υπεύθυνο του σχολείου, χρησιμοποιήστε μία από τις παραπάνω μεθόδους για να ζητήσετε 

υποστήριξη με τις υπηρεσίες διερμηνείας. Τα γραφεία μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας το συντομότερο δυνατόν. 
 

Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία των μαθητών σας! 
 

Με εκτίμηση, 
 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 

Διευθύντρια σχολείων 
 

http://www.pwcs.edu/

