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Құрметті ата-ана/қамқоршы: 
 
149-дан астам тілде сөйлейтін алуан түрлі мектеп қауымдастығынан тұратын Prince William County Public Schools (PWCS) 
мектебіне қош келдіңіз. Біздің төрт жылдық Стратегиялық жоспарымыз бойынша оқушының білім алуына отбасының және 
қауымның қатысуы негізгі міндет болып есептеледі. Сонымен қатар балаңыздың білімі кемел, болашағы жарқын болуы үшін, 
бәріміз бірігіп жұмыс істеуіміз керек. Білім беру жүйесіндегі серіктесіңіз ретінде біз сізге қажетті кез келген аударма қызметін 
ұсына аламыз. 
 

Оқу материалдарының барлығы ағылшын тілінде болғанымен, негізгі құжаттар мен маңызды хаттардың барлығы қауымға 
ыңғайлы тілдерге аударылады. PWCS мектебі көп тілде сөйлейтін отбасыларға маңызды ақпараттан тұратын құжаттарды 
түсіндіру үшін кәсіби аудармашылар береді. Оған оқушының және ата-ананың құқықтары, жауапкершіліктері, күтетін 
нәтижелері және оқушылар пайдалана алатын артықшылықтар мен қызметтер сияқты басқа да мектепке қатысты нәрселер 
кіреді.  
 

Сонымен қатар оқушыға қатысты мәселелер бойынша жүргізілетін ата-ана/мұғалімдер конференцияларында тілмаштар тегін 
аударма қызметтерін ұсынады.  
 

Арнайы көмек керек болғанда, мына әдістердің бірін пайдалана аласыз: 
 

• Онлайн. PWCS.edu сайтына кіріп, беттің жоғарғы сол жағындағы “Auto Translate” (Автоматты аударма) немесе “PWCS 

Translations” (PWCS аудармалары) опциясын таңдаңыз. Компьютерлік аудармалар мінсіз болмауы мүмкін, бірақ мектеп 

туралы ақпаратқа құнды сілтемелер жасайды. Егер компьютеріңіз болмаса, оқушының мектебіне барыңыз.  

• Балаңыздың мектебіне немесе Жаһандық қарсы алу орталықтарының біріне барыңыз. Manassas орталығына 571-402-

3800 нөмірі немесе Woodbridge орталығына 571-374-6813 нөмірі бойынша хабарласыңыз. Егер сіздің тілде сөйлейтін 

адам болмаса, қызметкер сізге қандай лингвистикалық көмек керек екенін анықтау үшін тілдік аудармалар постерін 

пайдаланады және аударма қызметтерін алуға көмектеседі. 

 

Мектепке хабарласқанда, сізден мынадай ақпарат сұралады: 

o Аты-жөніңіз және балаңыздың аты-жөні; 

o Балаңыздың мектебі, қай сыныпта оқитыны және мұғалімінің аты; 

o Сөйлескіңіз келетін адам (аты-жөні немесе қызметі) және талқыланатын мәселе; 

o Телефон нөміріңіз және сіз үшін хабарласуға ыңғайлы уақыт. 

 

Егер балаңыз жиналысқа шақыру туралы хат алып келсе немесе мұғаліммен немесе мектептегі басқа қызметкермен 

сөйлескіңіз келсе, жоғарыда көрсетілген әдістерді пайдаланып, аударма қызметтерін сұраңыз. Біздің кеңселер сізге барынша 

тез жауап береді. 
 

Оқушы(лар)ыңыз жетістікке жету үшін сізбен бірге қуана-қуана жұмыс істеймін! 
 
Ізгі ниетпен, 

 

 
    ЛаТания Доктор МакДейд, Ed.D. 
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