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Sayın Ebeveyn/Veli: 
 
149'dan fazla dilin konuşulduğu çok uluslu bir okul topluluğuna sahip olan Prince William County Devlet Okulları'na (PWCS) hoş 
geldiniz. Çocuğunuzun eğitimine ve geleceğine katkıda bulunmak için iş birliğiyle çalışma isteğimiz doğrultusunda Stratejik 
Planımızın kilit unsuru olan Aile ve toplum katılımına çok değer veriyoruz. Eğitim ortağınız olarak, ihtiyaç duyabileceğiniz her 
türlü sözlü ve yazılı tercüme hizmetlerinde size yardımcı olabiliriz. 
 

Tüm okul materyalleri İngilizce dilinde mevcut olmakla birlikte, önemli belgeler ve temel iletişimler topluluğumuz içinde en çok 
talep edilen dillere tercüme edilmiştir. PWCS ayrıca çok dilli ailelerin önemli bilgiler içeren belgeleri anlamalarına yardımcı 
olmak üzere profesyonel tercümanlık ve çevirmenlik hizmetleri de sağlamaktadır. Öğrenci ve ebeveyn hakları, sorumlulukları, 
beklentileri, öğrencilere sağlanan olanaklar ve hizmetler dahil olmak üzere eğitimle ilgili diğer konular bu kapsama girer.  
 

Ayrıca tercümanlar, öğrencilerle ilgili konularda veli/öğretmen konferansları sırasında ailelere ücretsiz olarak tercüme 
hizmetleri sunabilir.  
 

Belirli bir konuda yardıma ihtiyaç duyduğunuzda bu yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz: 
 

• Çevrimiçi - PWCS.edu adresini ziyaret edin ve sayfanın sol üst kısmında “Auto Translate (Otomatik Çevir)” veya “PWCS 

Translations (PWCS Çevirileri)” seçeneğini belirleyin. Bilgisayar destekli çeviriler kusurlu olabilir; ancak yine de okul 

bilgileriyle ilgili önemli bağlantılar içerir. Bilgisayarınız yoksa lütfen öğrencinizin okulu ile iletişime geçin.  

• Yüz yüze - Çocuğunuzun okuduğu okulu veya Küresel Karşılama Merkezlerimizden birini ziyaret edin. 571-402-3800 

numaralı telefondan Manassas Merkezini veya 571-374-6813 numaralı telefondan Woodbridge Merkezini arayın. Sizinle 

aynı dili konuşan biri yoksa çalışanlardan biri, hangi dile ihtiyaç duyduğunuzu belirlemek ve sözlü tercüme hizmeti almanıza 

yardımcı olmak amacıyla bir dil çevirileri afişi kullanacaktır. 

 

Okulunuzla iletişime geçerken lütfen aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun: 
o Adınız ve çocuğunuzun adı; 
o Çocuğunuzun okulu, sınıfı ve öğretmeninin adı; 
o Konuşmak istediğiniz kişi (adı veya mesleği), görüşmenin konusu ve 
o Telefon numaranız ile size ulaşmamızı istediğiniz zaman aralığı. 

 

Çocuğunuzun, okuldan gelen bir toplantı talebini size iletmesi veya sizin öğretmen ya da başka bir okul yetkilisi ile görüşme 
ayarlamak istemeniz durumunda, yukarıdaki yöntemleri kullanarak bu önemli konuşmalarda tercüme hizmeti talebinde 
bulunabilirsiniz. Ofisimiz size mümkün olan en kısa sürede dönüş yapacaktır. 

 

Öğrencileri başarıya götürmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum! 
 
Saygılarımla, 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 
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