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Шановні батьки / опікуни! 
 

Вітаємо в Державних школах округу Принс-Вільям (Prince William County Public Schools, PWCS) — різноманітному об’єднанні 
шкіл, де спілкуються більше ніж 149 мовами. Ключовим зобов’язанням нашого чотирирічного стратегічного плану є залучення 
сім’ї та спільноти, і нам дуже важливо переконатися, що ми співпрацюємо заради позитивних змін у навчанні й майбутньому 
вашої дитини. Ми допомагаємо вам у процесі навчання, тому за потреби готові надати послуги усного й письмового 
перекладу. 
 

Усі шкільні матеріали підготовано англійською мовою, але основні документи й важливі повідомлення перекладаються 
найзапитуванішими мовами нашого об’єднання шкіл. Округ PWCS також забезпечує послуги професійних усних і письмових 
перекладачів, щоб допомогти різномовним родинам зрозуміти документи з основними відомостями. До таких відомостей 
належить інформація про права, обов’язки й очікування учнів і батьків, а також про інші питання, пов’язані зі школою, 
зокрема переваги й послуги, доступні для учнів.  
 

Перекладачі також можуть безкоштовно надавати сім’ям послуги перекладу на зустрічах батьків / вчителів щодо шкільних 
питань.  
 

Якщо вам потрібна допомога з конкретних питань, можна скористатись одним із зазначених варіантів. 
 

• Онлайн: перейдіть на вебсайт PWCS.edu та виберіть розділ Auto Translate (Автоматичний переклад) або PWCS Translations 

(Переклади PWCS) у верхньому лівому куті сторінки. Машинний переклад може бути недосконалим, але все ж містить 

цінні посилання на інформацію про школу. Якщо у вас немає комп’ютера, зверніться до школи, у якій навчається ваша 

дитина.  

• Особисто: відвідайте школу, де навчається ваша дитина, або один із Центрів міжнародної підтримки. Зателефонуйте до 

Центру Манассас (Manassas Center) за номером 571-402-3800 або Центру Вудбрідж (Woodbridge Center) за номером 571-

374-6813. Якщо на місці немає особи, що знає мову, якою ви володієте, працівник визначить, яка саме мова вам потрібна 

за допомогою плаката з переліком мов перекладу, і допоможе вам знайти перекладача. 

 

У разі звернення до школи потрібно буде надати таку інформацію: 

o ваше ім’я та прізвище, ім’я та прізвище вашої дитини; 

o назву школи, у якій навчається ваша дитина, клас та ім’я й прізвище вчителя; 

o інформацію про особу (ім’я та прізвище або посаду), з якою ви хочете поспілкуватися, а також тему розмови; 

o номер телефону й час, коли з вами можна за ним зв’язатися. 

 

Якщо ваша дитина принесе додому повідомлення-запрошення відвідати школу або якщо ви хочете поспілкуватися з вчителем 

чи іншим працівником школи, скористайтеся наведеними вище варіантами, щоб попросити про допомогу з послугами усного 

перекладу. Ми зв’яжемося з вами якомога швидше. 
 

З нетерпінням чекаю на тісну взаємодію для забезпечення успіхів у навчанні вашого учня (-ів)! 
 

З повагою, 
 

 
    Д-р пед. наук ЛаТанія Д. МакДейд (LaTanya D. McDade) 

Старший інспектор об’єднання шкіл 
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