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Szanowni Rodzice/Opiekunowie! 
 
Witamy w sieci szkół publicznych hrabstwa Prince William (ang. Prince William County Public Schools, PWCS), zróżnicowanej 
społeczności szkolnej, w której mówi się w ponad 149 językach. Zaangażowanie rodziny i społeczności to fundament naszego 
czteroletniego Planu strategicznego, dlatego konieczna jest współpraca nas wszystkich, abyśmy mogli pozytywnie wpływać na 
edukację Państwa dzieci i ich przyszłość. Jesteśmy Państwa partnerami w edukacji i możemy zapewnić wszelkie usługi 
tłumaczeniowe, których mogą Państwo potrzebować. 
 

Wszystkie materiały szkolne są dostępne w języku angielskim, jednak kluczowe dokumenty i ważne komunikaty są tłumaczone 
na najpopularniejsze języki w społeczności. PWCS zapewnia również profesjonalnych tłumaczy, aby pomóc wielojęzycznym 
rodzinom zrozumieć dokumenty zawierające najważniejsze informacje. Obejmują one prawa ucznia i rodzica, obowiązki, 
oczekiwania i inne kwestie związane z nauczaniem, w tym dotyczące zasiłków i usług dostępnych dla uczniów.  
 

Możemy zapewnić bezpłatne wsparcie tłumaczy dla rodziców w czasie wywiadówek dotyczących kwestii związanych z 
uczniami.  
 

Mogą Państwo skorzystać z dowolnej z poniższych metod, jeśli potrzebują Państwo konkretnej pomocy: 
 

• Online – proszę przejść do strony PWCS.edu i wybrać opcję „Auto Translate” (Automatyczne tłumaczenie) lub „PWCS 

Translations” (Tłumaczenia PWCS) na w lewym górnym rogu strony. Tłumaczenie komputerowe może być niedoskonałe, 

ale zawiera łącza do informacji szkolnych. Jeśli nie posiadają Państwo komputera, należy zwrócić się o pomoc w szkole.  

• Osobiście – można odwiedzić szkołę swojego dziecka lub jedno z naszych centrów Global Welcome Centers. Proszę 

zadzwonić do Manassas Center na numer 571-402-3800 lub do Woodbridge Center na numer 571-374-6813. Jeśli osoba 

mówiąca w Państwa języku jest niedostępna na miejscu, pracownik skorzysta z plakatu z tłumaczeniem, aby określić 

Państwa potrzeby językowe i pomóc w uzyskaniu odpowiedniej usługi. 

 

Kontaktując się ze szkołą, zostaną Państwo poproszeni o podanie: 
o imienia i nazwiska Państwa oraz dziecka; 
o szkoły, klasy i nazwiska nauczyciela dziecka; 
o osoby (nazwisko lub stanowisko), z którą chcą Państwo rozmawiać, oraz tematu rozmowy; 
o numeru telefonu i przedziału godzin, w którym można do Państwa zadzwonić. 

 

Jeśli dziecko wróci do domu z wiadomością z prośbą o spotkanie lub jeśli chcą Państwo porozmawiać z nauczycielem lub innym 
pracownikiem szkoły, prosimy skorzystać z powyższych metod, aby poprosić o wsparcie tłumacza. Nasze biuro skontaktuje się z 
Państwem tak szybko, jak to będzie możliwe. 

 

Cieszymy się, że będziemy mogli z Państwem współpracować na rzecz sukcesu Państwa dziecka/dzieci! 
 
Z poważaniem 
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