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Bästa förälder/vårdnadshavare, 
 
Välkommen till Prince William County Public Schools (PWCS). Skolor med mångfald och där det talas 149 språk. Grundläggande 
i vår strategiska fyraårsplan är åtagandet för familjer och samhället. Detta är mycket viktigt för att säkerställa vårt samarbete 
för att utgöra en positiv skillnad i ditt barns utbildning och framtid. Som din utbildningspartner kan vi bistå med alla tolknings- 
och översättningsbehov som du kan tänkas ha. 
 

Allt skolmaterial är på engelska, men de viktigaste dokumenten och meddelandena översätts till de vanligaste språken som 
talas i våra skolor. PWCS erbjuder även professionella tolkar och översättare för att hjälpa flerspråkiga familjer att förstå 
dokument med grundläggande information. Detta omfattar studenters och föräldrars rättigheter, ansvarsområden, 
förväntningar samt andra skolrelaterade frågor som till exempel förmåner och tjänster som eleverna har tillgång till.  
 

Tolkar kan även bistå med tolkningstjänster vid föräldrar-/lärarkonferenser angående skolfrågor utan kostnad för familjerna.  
 

När du behöver specifik hjälp kan du använda någon av dessa metoder: 
 

• Online – gå till PWCS.edu och välj antingen ”Auto Translate” eller “PWCS Translations” högst upp till vänster på sidan. 

Maskinöversättningar kan ha sina brister men erbjuder fortfarande värdefulla länkar till skolinformation. Om du saknar 

dator, hör då av dig till din elevs skola.  

• Fysiskt besök – besök ditt barns skola eller ett av våra Global Welcome Centers. Ring Manassas Center på 571-402-3800 

eller Woodbridge Center på 571-374-6813. Om det inte finns någon tillgänglig som talar ditt språk, kommer en 

medarbetare använda en språköversättningsaffisch för att avgöra dina språkbehov och bistå dig med tolkningstjänster. 

 

När du kontaktar din skola, då kommer vi be dig om följande: 
o ditt och ditt barns namn 
o ditt barns skola, klass och lärarens namn 
o den person (med namn eller befattning) som du vill prata med och det du vill prata om samt 
o det telefonnummer och den tid då vi bäst kan nå dig. 

 

Om ditt barn har med sig ett meddelande hem från skolan med en begäran om ett möte, eller om du vill ordna med ett samtal 
med läraren eller någon annan medarbetare på skolan, då ber vi dig använda en av metoderna ovan för att be om 
tolkningstjänster. Vårt kontor kommer kontakta dig så snart som möjligt. 

 

Jag ser fram emot att arbeta tillsammans för att säkerställa dina elevers framgång! 
 
Med vänlig hälsning 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 

Skolföreståndare 
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