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Поштовани родитељу/старатељу: 
 
Добро дошли у Државне школе округа Принц Вилијам (Prince William County Public Schools - PWCS), разноврсну школску 
заједницу у којој се говори 149 језика. Укључивање породице и заједнице главна је обавеза у оквиру нашег 
четворогодишњег Стратешког плана и од суштинске је важности да радимо заједно да бисмо направили позитивну 
разлику у образовању и будућности вашег детета. Као ваш партнер у образовању, на располагању смо вам за помоћ у 
свим услугама превођења које вам могу затребати. 
 

Сав школски материјал је на енглеском језику; међутим, кључни документи и основна саопштења преведени су на 
најтраженије језике у нашој заједници. PWCS обезбеђују и стручне преводиоце да помогну вишејезичним породицама 
у разумевању докумената који садрже кључне информације. Оне обухватају права, одговорности, очекивања ученика и 
родитеља, као и друга школска питања, укључујући погодности и услуге које су на располагању ученицима.  
 

Преводиоци такође могу пружити помоћ на скуповима родитеља и наставника о ученичким питањима кроз услуге 
превођења које су бесплатне за породице.  
 

За конкретну подршку можете користити неку од ових метода: 
 

• На интернету - посетите страницу PWCS.edu и изаберите опцију „Auto Translate“ или „PWCS Translations“ на врху 

странице. Рачунарски преводи можда нису савршени, али и даље садрже вредне везе са школским информацијама. 

Уколико немате рачунар, контактирајте школу вашег ученика.  

• Лично - посетите школу вашег детета или један од наших Глобалних центара за добродошлицу. Позовите Центар у 

Манасасу на број телефона 571-402-3800 или Центар у Вудбриџу на број телефона 571-374-6813. Уколико особа која 

говори ваш језик није присутна, наш запослени ће уз помоћ постера за превођење језика утврдити ваше језичке 

потребе и помоћи вам у обезбеђивању услуга превођења. 

 

Приликом контактирања ваше школе, од вас ће се тражити следеће информације: 
o Ваше име и име вашег детета; 
o Школа, разред и име наставника вашег детета; 
o Особа са којом желите да разговарате (име или позиција) и предмет разговора; и 
o Број телефона и време када вас је најбоље позвати. 

 

Уколико ваше дете донесе кући поруку од школе у којој се захтева састанак, или уколико желите да закажете разговор 
са наставником или другим службеницима школе, користите претходно описане методе за тражење подршке за услуге 
превођења. Наше канцеларије ће вас контактирати у најкраћем могућем року. 

 

Радујем се нашем заједничком раду у циљу успеха вашег (ваших) ученика! 
 
С поштовањем, 

 

 
    Латања Д. Мекдејд, доктор у образовању 

Управник школа 
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