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Gerb. tėvai / globėjai, 
 
sveiki atvykę į Princo Viljamo valstybines mokyklas (PWCS) – įvairialypę mokyklų bendruomenę, kurioje kalbama daugiau nei 
149 kalbomis. Šeimos ir bendruomenės dalyvavimas yra pagrindinis mūsų ketverių metų strateginio plano įsipareigojimas, 
kuris yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad bendradarbiaudami prisidėtume prie teigiamų pokyčių jūsų vaiko ugdymo 
procese ir jo ateities. Esame jūsų partneriai švietimo srityje, todėl galime padėti teikdami bet kokias vertimo žodžiu ir raštu 
paslaugas, kurių jums gali prireikti. 
 

Visa mokyklos medžiaga yra anglų kalba, tačiau pagrindiniai dokumentai ir svarbiausi pranešimai verčiami į mūsų 
bendruomenės labiausiai pageidaujamas kalbas. PWCS taip pat teikia profesionalių vertėjų žodžiu ir raštu paslaugas, kad 
padėtų daugiakalbėms šeimoms suprasti dokumentus su svarbiausia informacija. Tai apima mokinių ir tėvų teises, atsakomybę, 
lūkesčius ir kitus su mokykla susijusius klausimus, įskaitant mokiniams teikiamas lengvatas ir paslaugas.  
 

Vertėjai žodžiu taip pat gali padėti vertimo paslaugomis tėvų / mokytojų konferencijose mokinių klausimais, kurios šeimoms 
yra nemokamos.  
 

Kai jums reikia konkrečios pagalbos, galite naudoti bet kurį iš šių metodų: 
 

• Internete: eikite į PWCS.edu ir puslapio viršuje, kairėje pusėje pasirinkite „Auto Translate“ (automatinis vertimas) arba 

„PWCS Translations“ (PWCS vertimai). Kompiuteriniai vertimai gali būti netobuli, tačiau juose gali būti vertingų nuorodų į 

mokyklos informaciją. Jei neturite kompiuterio, kreipkitės į savo mokinio mokyklą.  

• Asmeniškai: apsilankykite savo vaiko mokykloje arba viename iš mūsų „Global Welcome Centers“. Skambinkite į Manassas 

centrą tel. 571-402-3800 arba Woodbridge centrą tel. 571-374-6813. Jei mokančio jūsų kalbą asmens tuo metu nebus, 

darbuotojas, naudodamasis kalbos vertimo plakatu, nustatys jūsų kalbos poreikius ir padės jums gauti vertimo žodžiu 

paslaugas. 

 

Kai kreipsitės į savo mokyklą, turėsite pateikti šiuos duomenis: 
o savo vardą, pavardę ir vaiko vardą ir pavardę; 
o savo vaiko mokyklą, klasę ir mokytojo vardą, pavardę; 
o asmenį (vardą, pavardę arba pareigas), su kuriuo norite pasikalbėti, ir pokalbio temą; 
o telefono numerį ir laiką, kada geriausia su jumis susisiekti. 

 

Jei jūsų vaikas iš mokyklos parsineša žinutę su prašymu susitikti arba jei norite surengti pokalbį su mokytoju ar kitu mokyklos 
darbuotoju, naudokitės pirmiau nurodytais būdais, kad paprašytumėte vertimo žodžiu paslaugų. Mūsų biurai su jumis kuo 
greičiau susisieks. 

 

Nekantriai laukiu, kada bendradarbiaudami galėsime užtikrinti jūsų mokinio (-ių) sėkmingą mokymąsi! 
 
Pagarbiai 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 
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