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Superintendent’s Multilingual Letter_Indonesian 

 
Orang Tua/Wali Yang Terhormat, 
 
Selamat datang di Prince William County Public Schools (PWCS), sebuah komunitas sekolah yang menjunjung keragaman, tempat 
lebih dari 149 bahasa dituturkan. Interaksi keluarga dan komunitas adalah komitmen utama dalam Rencana Strategis empat tahun 
kami. Interaksi ini penting saat menjalin kerja sama yang baik demi terciptanya perubahan positif bagi pendidikan dan masa depan 
anak. Sebagai mitra pendidikan Anda, kami menyediakan layanan interpreter dan penerjemahan yang mungkin Anda butuhkan. 
 

Kendati semua materi sekolah dituangkan dalam bahasa Inggris, segala dokumen dan bentuk komunikasi penting akan 
diterjemahkan ke bahasa yang paling banyak diminta oleh anggota komunitas. PCWS juga menyediakan interpreter dan penerjemah 
profesional agar keluarga-keluarga multibahasa dapat memahami dokumen-dokumen yang mengandung informasi penting. 
Dokumen ini meliputi dokumen mengenai hak, kewajiban, ekspektasi dari murid dan orang tua, serta hal-hal lain terkait sekolah, 
yang mencakup manfaat dan layanan yang tersedia untuk siswa.  
 

Interpreter juga dapat menyediakan dukungan berupa layanan penerjemahan saat pertemuan orang tua/guru yang membahas 
berbagai hal tentang siswa, dan layanan ini tidak dipungut biaya.  
 

Anda dapat menggunakan pilihan metode berikut saat memerlukan bantuan tertentu: 
 

• Online—buka PWCS.edu, kemudian pilih “Auto Translate” atau “PWCS Translations” di bagian kiri atas halaman. Terjemahan 

komputer mungkin tidak sempurna, tetapi masih cukup baik untuk memberikan gambaran tentang informasi dari sekolah. Jika 

Anda tidak memiliki komputer, silakan hubungi sekolah siswa Anda.  

• Langsung—silakan datang ke sekolah anak Anda atau salah satu Global Welcome Center kami. Hubungi Manassas Center di 

nomor 571-402-3800 atau Woodbridge Center di nomor 571-374-6813. Jika penutur bahasa Anda tidak tersedia untuk 

penerjemahan langsung, karyawan kami akan menggunakan poster terjemahan bahasa untuk menentukan kebutuhan bahasa 

Anda dan mencarikan layanan interpreter. 

 

Saat menghubungi sekolah, Anda akan dimintai informasi berikut: 

o Nama Anda dan nama anak Anda; 

o Sekolah, tingkat kelas, dan nama guru anak Anda; 

o Individu (sebutkan nama atau jabatan) yang ingin Anda hubungi dan topik yang hendak dibahas; serta 

o Nomor telepon dan waktu yang paling tepat untuk kami menghubungi Anda. 

 

Jika anak Anda membawa pulang undangan dari sekolah yang meminta Anda menghadiri pertemuan, atau jika ingin menjadwalkan 

diskusi dengan guru atau petugas sekolah lainnya, silakan gunakan pilihan metode di atas untuk meminta bantuan layanan 

interpreter. Kantor kami akan menghubungi Anda secepatnya. 
 

Semoga kita dapat menjalin kerja sama demi menjamin keberhasilan siswa! 
 
Hormat kami, 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 

Superintendent of Schools 
 

http://www.pwcs.edu/

