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Minamahal na Magulang /Tagapangalaga: 
 
Welcome sa Mga Pampublikong Paaralan ng Prince William County (Prince William County Public Schools o PWCS), isang komunidad 
ng paaralan na may magkakaibang pinagmulan, kung saan mahigit sa 149 na wika ang sinasalita. Ang pakikipag-ugnayan sa pamilya 
at komunidad ay isang mahalagang paninindigan sa ating apat na taong Strategic Plan, at mahalaga ito para matiyak na 
nagtutulungan tayo para makagawa ng positibong pagbabago sa edukasyon at hinaharap ng inyong anak. Bilang inyong katuwang sa 
edukasyon, available kaming tumulong sa anumang serbisyo ng interpretasyon at pagsasalin na maaaring kailangan ninyo. 
 

Nasa English ang lahat ng materyal sa paaralan; gayunpaman, nakasalin ang mga pangunahing dokumento at mahalagang 
komunikasyon sa mga pinakamadalas na hinihiling na wika ng komunidad. Nagbibigay din ang PWCS ng mga propesyonal na 
interpreter at tagapagsalin para tulungan ang mga multilingual na pamilya na maunawaan ang mga dokumentong may mahalagang 
impormasyon. Kabilang dito ang mga karapatan ng mag-aaral at magulang, responsibilidad, inaasahan, at iba pang isyung nauugnay 
sa paaralan, kabilang ang mga benepisyo at serbisyong available sa mga mag-aaral.  
 

Puwede ring sumuporta ang mga interpreter gamit ang mga serbisyo ng pagsasalin para sa mga pulong ng magulang/guro hinggil sa 
mga usapin sa mag-aaral nang walang gastos para sa mga pamilya.  
 

Maaari ninyong gamitin ang alinman sa mga pamamaraang ito kapag kailangan ninyo ng partikular na tulong: 
 

• Online—pumunta sa PWCS.edu at piliin ang “Auto Translate” o “PWCS Translations” sa kaliwang bahagi sa itaas ng page. 

Maaaring hindi perpekto ang mga pagsasaling gawa ng computer ngunit mapapakinabangan pa rin ang mga ito kaugnay ng 

impormasyon ng paaralan. Kung wala kayong computer, mangyaring makipag-ugnayan sa paaralan ng inyong mag-aaral.  

• Personal—bumisita sa paaralan ng inyong anak o sa isa sa aming mga Pangkalahatang Welcome Center. Tumawag sa Manassas 

Center sa 571-402-3800 o sa Woodbridge Center sa 571-374-6813. Kung hindi available nang personal ang tagapagsalita para sa 

inyong wika, gagamit ang empleyado ng poster ng mga pagsasalin ng wika upang matukoy ang inyong mga pangangailangan sa 

wika at matulungan kayong makakuha ng mga serbisyo ng pagsasalin. 

 

Kapag nakikipag-ugnayan sa inyong paaralan, hihilingin sa inyong ibigay ang sumusunod: 

o Inyong pangalan at pangalan ng inyong anak; 

o Paaralan, antas ng baitang, at pangalan ng guro ng inyong anak; 

o Ang indibidwal (sa pamamagitan ng pangalan o trabaho) na gusto ninyong makausap, at ang paksang pag-uusapan; at 

o Ang numero ng telepono at ang oras kung kailan kayo pinakaangkop na tawagan. 

 

Kung may iuuwing mensahe ang inyong anak mula sa paaralan na humihiling ng pulong, o kung gusto ninyong humiling ng pakikipag-

usap sa isang guro o iba pang opisyal ng paaralan, mangyaring gamitin ang mga pamamaraan sa itaas para humiling ng tulong gamit 

ang mga serbisyo ng interpretasyon. Makikipag-ugnayan ang aming mga tanggapan sa inyo sa lalong madaling panahon. 
 

Ikalulugod kong makipagtulungan sa inyo para matiyak ang tagumpay ng inyong (mga) mag-aaral! 
 
Taos-puso, 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 

Superintendente ng Mga Paaralan 
 

http://www.pwcs.edu/

