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Stimate părinte/tutore: 
 
Bine ați venit la Prince William County Public Schools (PWCS), o comunitate școlară diferită în care se vorbesc peste 149 de limbi. 
Implicarea familiei și a comunității este un angajament cheie în Planul nostru strategic pe patru ani și este esențial pentru a ne 
asigura că lucrăm în colaborare pentru a face o diferență pozitivă în educația și viitorul copilului dumneavoastră. În calitate de 
partener în educație, suntem disponibili să vă asistăm cu orice servicii de interpretare și traducere de care ați putea avea nevoie. 
 

Toate materialele școlare sunt în limba engleză; cu toate acestea, documentele cheie și comunicările esențiale sunt traduse în cele 
mai solicitate limbi ale comunității noastre. PWCS oferă, de asemenea, serviciile unor interpreți și traducători profesioniști pentru a 
ajuta familiile multilingve să înțeleagă documentele cu informații esențiale. Acestea includ drepturile elevilor și ale părinților, 
responsabilitățile, așteptările și alte aspecte legate de școală, inclusiv beneficiile și serviciile de care elevii pot beneficia.  
 

De asemenea, interpreții pot oferi servicii de traducere pentru întâlnirile dintre părinți și profesori cu privire la problemele elevilor, 
fără niciun cost pentru familii.  
 

Puteți utiliza oricare dintre aceste metode atunci când aveți nevoie de ajutor specific: 
 

• Online — accesați PWCS.edu și selectați fie „Auto Translate” sau „Traduceri PWCS” în partea din stânga sus a paginii. Traducerile 

computerizate pot fi imperfecte, dar oferă totuși legături valoroase către informațiile școlare. Dacă nu aveți un computer, vă 

rugăm să vă adresați școlii elevului dumneavoastră.  

• Personal — vizitați școala copilului dumneavoastră sau unul dintre centrele noastre globale de primire. Sunați la Centrul 

Manassas la 571-402-3800 sau la Centrul Woodbridge la 571-374-6813. În cazul în care nu este prezentă nicio persoană care 

vorbește limba dumneavoastră, un angajat va folosi un poster de traducere pentru a vă determina nevoile lingvistice și pentru a 

vă ajuta să obțineți servicii de interpretariat. 

 

Când contactați școala dvs., vi se va cere să furnizați următoarele: 

o Numele dvs. și al copilului dvs.; 

o Școala copilului dvs., clasa și numele profesorului; 

o Persoana (după nume sau postul pe care îl ocupă) cu care doriți să vorbiți și subiectul discuției; și 

o Numărul de telefon și ora la care puteți fi contactat. 

 

Dacă copilul dumneavoastră aduce acasă un mesaj de la școală prin care vi se solicită o întâlnire sau dacă doriți să organizați o 

discuție cu un profesor sau cu un alt oficial al școlii, vă rugăm să folosiți metodele de mai sus pentru a solicita asistență cu servicii de 

interpretare. Birourile noastre vă vor contacta în cel mai scurt timp posibil. 
 

Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a asigura succesul elevului (elevilor) dumneavoastră! 
 
Cu stimă, 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 

Superintendent al școlilor 
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