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Hurmatli ota-ona/vasiy: 
 
149 dan ortiq tillarda soʻzlashadigan hamjamiyatga ega Prince William okrugi davlat maktablariga (PWCS) xush kelibsiz. Oila va 
hamjamiyat ishtiroki bizning toʻrt yillik Strategik rejamizda asosiy majburiyat hamda farzandingiz taʼlim olishi va kelajagini 
ijobiy tomonga oʻzgartirish uchun hamkorlikda ishlashni taʼminlashda muhim hisoblanadi. Sizning taʼlim boʻyicha hamkoringiz 
sifatida sizga zarur boʻlishi mumkin har qanday sinxron va yozma tarjima yuzasidan yordam berishga shaymiz. 
 

Barcha maktab materiallari ingliz tilida; ammo asosiy hujjatlar va muhim xabarlar hamjamiyatimizning eng koʻp talab etiladigan 
tillariga tarjima qilinadi. PWCS, shuningdek, koʻp tilli oilalarga muhim maʼlumotlarga ega hujjatlarni tushunishga yordam berish 
uchun professional sinxron va yozma tarjimonlarni taqdim etadi. Bularga oʻquvchi va ota-onalarning huquqlari, majburiyatlari, 
rejalari va maktab taʼlimi bilan bogʻliq boshqa masalalar, jumladan, oʻquvchilar uchun mavjud imtiyozlar va xizmatlar kiradi.  
 

Sinxron tarjimonlar ota-ona/oʻqituvchi oʻrtasidagi oʻquvchiga doir masalalarga oid konferensiyalarida ham oilalar uchun bepul 
tarjima xizmatlari yuzasidan yordam berishi mumkin.  
 

Sizga maxsus yordam zarur boʻlganda bu usullardan biridan foydalanishingiz mumkin: 
 

• Internetda – PWCS.edu veb-saytiga kirib, sahifa yuqori chap tomonidagi “Avtomatik tarjima” yoki “PWCS hujjatlari” ruknini 

tanlang. Kompyuterlashgan tarjima nomukammal boʻlishi mumkin, biroq maktabga doir asosiy ma’lumotlarini oʻz ichiga 

oladi. Agar kompyuteringiz boʻlmasa, farzandingiz boradigan maktabga murojaat qiling.  

• Yuzma-yuz – farzandingiz maktabiga yoki bizning Global qabul markazlarimizdan biriga tashrif buyuring. 571-402-3800 

raqami orqali Manassas Markaziga yoki 571-374-6813 raqami orqali Woodbridge Markaziga telefon qiling. Agar sizning 

tilingizda soʻzlashuvchi shaxs mavjud boʻlmasa, xodim sizning tilga boʻlgan ehtiyojingizni aniqlash va sinxron tarjima 

xizmatlarini olishga yordam berish uchun tarjimonlik plakatidan foydalanadi. 

 

Maktabga murojaat qilganingizda sizdan quyidagi maʻlumotlar soʻraladi: 
o Siz va farzandingiz ismi; 
o Farzandingiz maktabi, sinfi va oʻqituvchisining ismi; 
o Siz murojaat qilmoqchi boʻlgan shaxs (ismi yoki lavozimi) va muhokama mavzusi; va 
o Telefon raqamingiz va siz uchun qulay vaqt. 

 

Agar farzandingiz uyga maktabda uchrashuv soʻrovi haqida xabar olib kelsa yoki oʻqituvchi yoki maktab rasmiysi bilan 
muhokama tashkillashni istasangiz, tarjimonlik xizmatlari yuzasidan yordam soʻrash uchun yuqoridagi usullardan foydalaning. 
Bizning ofislarimiz sizga imkon qadar tezda aloqaga chiqishadi. 

 

Men sizning farzand(lar)ingiz muvaffaqiyatini taʼminlash uchun hamkorlikda ishlashni kutmoqdaman! 
 
Samimiyat bilan, 

 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 
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