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Почитуван родителу/старателу: 
 
Добре дојдовте во јавните училишта во округот Принц Вилијам (PWCS), разновидна училишна заедница во која се говори на 
повеќе од 149 јазици. Семејството и вклученоста во заедницата се клучните заложби предвидени во нашиот четиригодишен 
Стратешки план и многу е важно да имаме соработка за да направиме позитивна разлика во образованието и иднината на 
Вашето дете. Како Ваш партнер во образованието, Ви стоиме на располагање за какви било услуги за преведување и 
толкување што може да Ви требаат. 
 

Сите училишни материјали се на англиски јазик, меѓутоа, клучните документи и најважните преписки се преведени на 
најбараните јазици во нашата заедница. Исто така, PWCS обезбедува стручни толкувачи и преведувачи кои им помагаат на 
повеќејазичните семејства да ги разберат документите што содржат важни информации. Тука спаѓаат правата, 
одговорностите и очекувањата на ученикот и родителите и други прашања во врска со училиштето, вклучително и 
придобивките и услугите што им се достапни на учениците.  
 

Толкувачите може да помогнат со преведување и на родителски средби за прашања поврзани со учениците и тоа е 
бесплатно за семејствата.  
 

Кога Ви е потребна конкретна помош, може да ја побарате на некој од следниве начини: 
 

• Онлајн — одете на PWCS.edu и изберете „Автоматски превод“ или „Преводи од PWCS“ во горниот лев агол на страницата. 

Машинскиот превод не е совршен, но сепак содржи важни врски до информации за училиштето. Ако немате компјутер, 

обратете се до училиштето на ученикот.  

• Лично — посетете го училиштето каде што учи Вашето дете или еден од нашите глобални приемни центри. Јавете се во 

центарот во Манасас на 571-402-3800 или во центарот Вудбриџ на 571-374-6813. Доколку говорител на Вашиот јазик не е 

достапен лично, вработен ќе користи постер со преводи на повеќе јазици за да ги утврди Вашите јазични потреби и да Ви 

помогне да добиете толкувачки услуги. 

 

Кога ќе го контактирате училиштето, ќе Ви ги побараат следниве информации: 

o Вашето име и името на Вашето дете; 

o Училиштето и одделението на детето и името на наставникот; 

o Лицето (по име или работно место) со кое сакате да зборувате и темата на разговорот и 

o Телефонскиот број и времето кога може да Ве добијат. 

 

Ако детето донесе порака од училиштето со која Ве повикуваат на состанок или ако сакате да договорите разговор со 

наставник или друго вработено лице, користете ги начините наведени погоре за да побарате помош за толкувачки услуги. 

Нашите канцеларии ќе Ве контактираат најбрзо што може. 
 

Со нетрпение очекувам да работиме заедно за успехот на Вашиот/-те ученик/-ци! 
 
Со почит, 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 

Директор на училиштен округ 
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