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ዝኸበርካ ወላዲ/ኣላዩ፥ 
 

ናብ ፕሪንስ ዊልያም ካዉንቲ ህዝባዊ ኣብያተ - ትምህርታት (PWCS)፣ ልዕሊ 149 ቋንቋታት ዚዝረበሉ እተፈላለየ ማሕበረሰብ ቤት ትምህርቲ 

እንቓዕ ብሰላም መጻእኩም። ኣብ ናይ ኣርባዕተ ዓመት ስትራተጅያዊ መደብና ናይ ስድራቤትን ማሕበረሰብን ተሳታፍነት ኣገዳሲ ረቛሒ ኢዩ፣ 

ከምኡዉን ኣብ ትምህርትን መጻእን ውላድካ ኣወንታዊ ለውጢ ንምምጻእ ብሓባር ምዕያይና ኣገዳሲ እዩ። ከም መሻርኽትኻ ኣብ ትምሀርቲ፣ 

ኣብ ዘድልየካ ዝዀነ ይኹን ኣገልግሎት ትርጕምን ክንሕግዝ ንኽእል ኢና። 
 

ኩሎም ናውቲ ቤት ትምህርቲ ብእንግሊዝኛ እዮም፥ ይኹንእምበር፣ ቀንዲ ሰነዳትን ኣድላዪ መራኸቢታትን ናብቲ ማሕበረሰብና ዝሓትዎ 

ቛንቋታት ይትርጐም እዩ። PWCS ነቶም ብዙሕ ቋንቋታት ዝዛረቡ ስድራ ቤታት ዚሕግዙ ነቲ ኣገዳሲ ሓበሬታ ዘለዎ ሰነዳት ኺርድእዎ 

ዝሕግዝዎም ክኢላታት ተርጐምቲ ኣዳልዩ እዩ። እዚ መሰላት ተማሃሮን ወለድን፣ ሓላፍነታት፣ ትጽቢታት፣ ከምኡውን ካልእ ምስ ቤት ትምህርቲ 

እተተሓሓዘ ጕዳያት እንተላይ ተማሃሮ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ጥቕምን ኣገልግሎትን ዘጠቓልል ኢዩ።  
 

ብተወሳኺ ተርጐምቲ ብዛዕባ ናይ ተማሃራይ ጉዳያት ንስድራ ቤታት ብዘይ ክፍሊት ኣብ ኣገልግሎት ትርጕም ንወላዲ/መምህር ኪድግፉ 

ይኽእሉ እዮም።  
 

ሓገዝ ምስ እትደሊ ካብዞም ዝስዕቡ ዝኾኑ ኣገባባት ክትጥቐም ትኽእል ኢኻ፥ 
 

• ብኢንተርነት - ናብ PWCS.edu ኪዱ ከምኡዉን ኣብ ላዕሊ ብጸጋማይ ሸነኽ ናይቲ ገጽ " Auto Translate " ወይ "PWCS Translations" 

ኢልካ ምረጽ። ብኮምፒተር ዝግበር ትርጉም ዘይምሉእ ክኸዉን ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ምስ ሓበሬታ ናይቲ ቤት-ትምህርቲ ጠቓሚ 

ምትእስሳር ክህልዎ ይኽእል እዩ። ኮምፕዩተር ምስ ዘይህልወካ፣ ብኽብረትካ ናብ ቤት ትምህርቲ ተማሃራይካ ኪድ።  

• ብኣካል - ናብ ቤት-ትምህርቲ ዉላድካ ወይ ናብ ዓለማዊ መቐበሊ ማእከላትና ምብጻሕ ግበር። ንማእከል Manassas ብ571-402-3800 

ወይ ነቲ ማእከል Woodbridge ብ571-374-6813 ደዉለሉ። ብቓንቓኻ ዝዛረብ ሰብ ብኣካል ክርከብ ምስዘይክእል ፣ ሓደ ሰራሕተኛ ነቲ 

ዘድልየካ ቛንቋ ንምፍላጥን ኣገልግሎት ትርጕም ንኽትረክብ ንምሕጋዝን ፖስተር ትርጕም ቋንቋ ክጥቐም እዩ። 

 

ንቤት-ትምህርትኻ ክትረኽቦም ከለኻ፣ ነዞም ዝስዕቡ ከተቕርብ ክትሕተት ኢኻ፥ 
o ስምካ/ኪ ከምኡዉን ስም ዉላድካ፤ 
o ስም ቤት-ትምህርቲ ዉላድካ፣ ደረጃ ትምህርቲ፣ ከምኡዉን ስም መምህር፤ 
o ነቲ ክታዛረቦ ደሊኻ ዘለኻ ዉልቐሰብ (ብስም ወይ ስራሕ)፣ ከምኡዉን ኣርእስቲ ናይቲ ምይይጥ፤ ከምኡዉን 
o ቑጽሪ ተሌፎንን ብዝበለጸ ክትርከበሉ እትኽእል ግዜ። 

 

ውሉድኩም ካብ ቤት ትምህርቲ ንኣኼባ ዝዕድም መልእኽቲ ሒዙ ምስ ዝመጽእ፣ ወይ ምስ መምህር ወይ ምስ ካልእ ብዓል ስልጣን ናይ ቤት 

ትምህርቲ ምይይጥ ክትገብር እንተ ደሊኻ፣ ብኽብረትካ በዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሜላታት ናይ ኣገልግሎት ትርጕም ዘለዎም ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል 
ኢኻ። ኣብያተ-ጽሕፈትና ብእተኻእለ መጠን ቀልጢፈን ኪረኽባኻ እየን። 

 

ናይ ተማሃራይኩም(ተማሃሮኹም) ዓወት ምእንቲ ክረጋገጽ ብሓባር ክዓዪ ትጽቢት ኣለኒ! 
 

ብቕንዕና፣ 
 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 
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