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Prezados pais/responsáveis: 
 
Bem-vindos à Prince William County Public Schools (PWCS), uma comunidade escolar diversificada onde são falados mais de 149 
idiomas. O engajamento da família e da comunidade é um compromisso importante do nosso Plano estratégico de quatro anos e é 
essencial para garantir que trabalhemos de forma colaborativa para impactar positivamente a educação e o futuro de seus filhos. 
Como seu parceiro na educação, estamos disponíveis para ajudá-los com quaisquer serviços de interpretação e tradução que possam 
ser necessários. 
 

Todos os materiais escolares estão em inglês. No entanto, os principais documentos e comunicações essenciais são traduzidos para 
os idiomas mais solicitados pela nossa comunidade. A PWCS também fornece intérpretes e tradutores profissionais para ajudar 
famílias multilíngues a entender os documentos com informações essenciais. Isso inclui os direitos do aluno e dos pais, as 
responsabilidades, as expectativas e outras questões relacionadas à escola, incluindo os benefícios e os serviços disponíveis para os 
alunos.  
 

Os intérpretes também podem oferecer serviços de tradução sem custos para a família durante as reuniões de pais e professores 
que tratam de questões envolvendo o aluno.  
 

Você pode usar qualquer um destes métodos quando precisar de ajuda específica: 
 

• Online – acesse PWCS.edu e selecione "Auto Translate" (Traduzir automaticamente) ou "PWCS Translations" (Traduções da 

PWCS) na parte superior da página. As traduções computadorizadas podem não ser perfeitas, mas ainda apresentam links 

importantes para informações escolares. Se você não tiver um computador, entre em contato com a escola do aluno.  

• Pessoalmente, vá até a escola do seu filho ou em um dos nossos Centros globais de boas-vindas. Ligue para o Manassas Center 

no telefone 571-402-3800 ou para o Woodbridge Center no telefone 571-374-6813. Se um falante do seu idioma não estiver 

disponível pessoalmente, um funcionário usará um cartaz de tradução para determinar suas necessidades referentes ao idioma e 

ajudá-lo a obter serviços de interpretação. 

 

Ao entrar em contato com sua escola, você deverá fornecer: 

o Seu nome e o nome do seu filho; 

o Escola, série e nome do professor do seu filho; 

o A pessoa (nome ou função) com quem deseja falar e o assunto; e 

o O número de telefone e a melhor hora para entrarem em contato. 

 

Se o seu filho levar para casa uma mensagem da escola solicitando uma reunião, ou se você quiser marcar uma reunião com um 

professor ou outro funcionário da escola, use os métodos acima para solicitar os serviços de um intérprete. Nós entraremos em 

contato com você o mais rápido possível. 
 

Espero que possamos trabalhar juntos para garantir o sucesso de nossos alunos! 
 
Atenciosamente, 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 

Superintendente das escolas 
 

http://www.pwcs.edu/

