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Хүндэт эцэг эх/асран хамгаалагч танаа: 
 
149 гаруй хэлээр ярьдаг сургуулийн төрөл бүрийн олон нийтээс бүрдэх Prince William County Public Schools (PWCS)-т тавтай 

морилно уу. Бидний дөрвөн жилийн стратегийн төлөвлөгөөнд гэр бүл, олон нийтийн оролцоо гол үүрэгтэй бөгөөд таны 

хүүхдийн боловсрол болон ирээдүйд эерэг өөрчлөлт оруулах хамтын ажиллагааг баталгаажуулахад энэ нь амин чухал 

үүрэгтэй. Таны боловсролын түншийн хувьд бид танд шаардлагатай орчуулгын болон хэлмэрчлэх бүхий л үйлчилгээгээр 

туслахдаа бэлэн байна. 
 

Сургуулийн бүх материал англи хэл дээр байдаг. Гэсэн хэдий ч гол баримт бичиг болон нэн чухал харилцаа холбоог бид олон 
нийтийнхээ хамгийн их хүсэлт тавьсан хэл рүү орчуулдаг. PWCS нь мөн олон хэлээр ярьдаг гэр бүлүүдэд нэн чухал 
мэдээлэлтэй баримт бичгийг ойлгоход нь туслахын тулд мэргэжлийн хэлмэрч болон орчуулагч гаргаж өгнө. Үүнд сурагч болон 
эцэг эхийн эрх, үүрэг, хүлээлт мөн сурагчдын хүртэх үр өгөөж, үйлчилгээ зэрэг сургуультай холбоотой бусад асуудал багтана.  
 

Хэлмэрчид мөн сурагчтай хамааралтай эцэг эх/багш нарын хуралд гэр бүлээс ямар ч төлбөр авалгүйгээр  орчуулгын үйлчилгээ 
үзүүлэх боломжтой.   
 

Танд тодорхой тусламж хэрэгтэй үедээ эдгээр аргын аль нэгийг ашиглаж болно: 
 

• Онлайн—PWCS.edu рүү очиж, хуудасны зүүн дээд талд байх “Автоматаар орчуулах” эсвэл “PWCS-н орчуулга” гэсэн 

сонголтын аль нэгийг сонгоно уу.  Компьютер ашигласан автомат орчуулга нь төгс биш хэдий ч сургуулийн мэдээллийн 

чухал холбооснуудыг багтаасан байдаг. Хэрэв танд компьютер байхгүй бол хүүхдийнхээ сургуультай холбоо барина уу.   

• Биеэр очих—хүүхдийнхээ сургууль эсвэл манай Глобал хүлээн авах төвүүдийн аль нэгт зочилно уу. 571-402-3800 

дугаараар Манассас төв эсвэл 571-374-6813 дугаараар Вүүдбридж төвтэй холбоо барина уу. Хэрэв танай хэлээр ярьдаг 

хүн биечлэн байхгүй байвал манай ажилтан хэлний орчуулгын зурагт хуудас ашиглан таны хэлний хэрэгцээг тодорхойлж, 

хэлмэрчийн үйлчилгээ авахад тань тусална. 

 

Сургуультай холбогдох үед танаас дараах мэдээллийг өгөхийг хүснэ: 

o Таны болон хүүхдийн тань нэр; 

o Таны хүүхдийн сургууль, анги болон багшийн нэр; 

o Таны ярихыг хүсэж буй хувь хүн (нэр эсвэл ажлаар), хэлэлцэх сэдэв; болон 

o Утасны дугаар болон тантай холбоо барих хамгийн тохиромжтой цаг. 

 

Хэрэв таны хүүхэд сургуулиас тантай уулзах хүсэлт бүхий зурвас авчирвал эсвэл та багш, сургуулийн бусад албан 

тушаалтантай ярилцах цаг товлох хүсэлтэй бол дээрх аргуудыг ашиглан хэлмэрчлэх үйлчилгээний хүсэлт тавих боломжтой.  

Манай оффис тантай аль болох хурдан холбоо барих болно. 
 

Хүүхдийн тань амжилтыг бататгахаар тантай хамтран ажиллахдаа би таатай байна! 
 
Хүндэтгэсэн, 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 
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