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Spoštovani starš/skrbnik: 
 
Dobrodošli v Javnih šolah Okrožja princa Williama (PWCS), raznovrstni šolski skupnosti, kjer govorimo več kot 149 jezikov. V 
našem štiriletnem strateškem načrtu je sodelovanje družine in skupnosti ključna zaveza, saj je tovrstno sodelovanje bistvenega 
pomena za zagotavljanje pozitivne razlike v izobrazbi in prihodnosti vašega otroka. Kot vaš partner pri izobraževanju smo vam 
na voljo za vsakršno pomoč glede storitev tolmačenja in prevajanja, ki bi jih utegnili potrebovati. 
 

Vsa šolska gradiva so v angleškem jeziku; vendar so ključni dokumenti in bistvena sporočila prevedeni tudi v druge, najbolj 
povpraševane jezike naše skupnosti. Poleg tega zagotavlja PWCS profesionalne tolmače in prevajalce, ki večjezičnim družinam 
pomagajo pri razumevanju dokumentov z bistvenimi informacijami. To vključuje pravice, odgovornosti in pričakovanja učencev 
ter staršev oz. druge s šolo povezane zadeve, vključno z ugodnostmi in storitvami, ki so na voljo učencem.  
 

Prav tako lahko tolmači s svojimi prevajalskimi storitvami brez stroškov za družino zagotavljajo podporo pri roditeljskih 
sestankih oz. pogovorih z učitelji o učenčevih zadevah.  
 

Kadar potrebujete posebno pomoč, lahko sledite kateremukoli od naslednjih postopkov: 
 

• Prek spleta – obiščite PWCS.edu in zgoraj levo izberite bodisi »Auto Translate« [Samodejno prevajanje] bodisi »PWCS 

Translations« [prevode PWCS]. Računalniško podprti prevodi so lahko nepopolni, a vseeno podajajo dragocene povezave z 

informacijami o šoli. Če nimate računalnika, se obrnite na šolo vašega učenca.  

• Osebno – obiščite šolo svojega otroka ali enega od naših globalnih Centrov dobrodošlice. Pokličite Manassas Center na tel. 

+1 571-402-3800 ali Woodbridge Center na tel. +1 571-374-6813. Če govorec vašega jezika ni na voljo osebno, bo zaposleni 

uporabil jezikovni plakat in ugotovil vaše potrebe, nato pa vam pomagal pri pridobitvi storitev tolmačenja. 

 

Za vzpostavitev stika s svojo šolo boste morali predložiti naslednje: 
o vaše ime in ime vašega otroka; 
o podatke o šoli vašega otroka, razred in ime učitelja; 
o posameznika (po imenu oz. funkciji), s katerim želite govoriti, in predmet razgovora; ter 
o telefonsko številko in čas, ob katerem ste najlaže dosegljivi. 

 

Če vaš otrok iz šole prinese sporočilo z zahtevo po srečanju ali se sami želite dogovoriti za pogovor z učiteljem oz. drugim 
šolskim uradnikom, sledite glede pomoči pri storitvah tolmačenja zgoraj opisanim postopkom. Naša pisarna bo z vami kar 
najhitreje vzpostavila stik. 

 

Veselim se sodelovanja z vami pri zagotavljanju uspeha vašemu učencu, učencema ali učencem! 
 
Lep pozdrav, 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 

Višja nadzornica šol 
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