
 
 

 
 

 

LATANYA D.  MCDADE, Ed.D. 
Tổng Giám thị các Trường học 

Kính gửi Cha mẹ/người giám hộ: 
Chào mừng bạn đến với Trường  Công lập Quận Prince William (PWCS), một cộng đồng trường học đa dạng, nơi có hơn  149 ngôn 
ngữ được sử dụng. Sự tham gia của gia đình và cộng đồng là một cam kết quan trọng trong Kế hoạch Chiến lược bốn năm của chúng 
tôi, và điều cần thiết là phải đảm bảo chúng tôi làm việc một cách hợp tác để tạo ra sự khác biệt tích cực trong giáo dục và tương lai 
của con bạn. Là đối tác của quý vị trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ dịch vụ phiên dịch và dịch thuật nào mà 
bạn có thể cần. 

 
Tất cả các tài liệu học tập đều bằng tiếng Anh; tuy nhiên, các tài liệu quan trọng và thông tin liên lạc cần thiết được dịch sang các 
ngôn ngữ được yêu cầu nhiều nhất của cộng đồng chúng ta. PWCS cũng hỗ trợ cung cấp các thông dịch viên và biên dịch viên 
chuyên nghiệp để giúp các gia đình đa ngôn ngữ hiểu các tài liệu với thông tin cần thiết. Điều này bao gồm quyền của học sinh và 
phụ huynh, trách nhiệm, kỳ vọng và các  vấn đề khác liên quan đến trường học bao gồm các lợi ích mà các dịch vụ d d có sẵn cho học 
sinh. 

 
Thông dịch viên cũng có thể hỗ trợ các dịch vụ dịch thuật cho các cuộc họp phụ huynh / giáo viên liên quan đến các vấn đề của học 
sinh miễn phí cho các gia đình. 

 
Bạn có thể sử dụng bất kỳ  phương pháp nào sau đây khi cần trợ  giúp  cụ thể: 

 
• Trực tuyến - truy cập PWCS.edu và chọn "Auto-translate” (Dịch tự động) hoặc "PWCS Translations" (Bản dịch của PWCS) ở 

trên cùng bên trái của trang. Các bản dịch trên máy vi tính  có thể không hoàn hảo nhưng vẫn có các liên kết có giá trị đến nội 
dung thông tin trường học. Nếu bạn không có máy tính, vui lòng liên hệ với trường học của học sinh của bạn. 

• Trực tiếp - ghé thăm  trường học của con bạn hoặc một trong những Trung tâm Đón tiếp  Toàn cầu của chúng tôi. Gọi cho  
Trung tâm Manassas theo số 571-402-3800 hoặc Trung tâm Woodbridge theo số 571-374-6813. Nếu một người nói ngôn 
ngữ của bạn không có sẵn trực tiếp, một nhân viên sẽ sử dụng biển hiệu mà ngôn ngữ đã được dịch để xác định nhu cầu ngôn 
ngữ của bạn và hỗ trợ bạn có được các dịch vụ thông dịch. 

 
Khi   liên hệ với trường  của bạn, bạn sẽ  được yêu cầu cung cấp những điều sau: 

o Tên của bạn và  tên của con bạn; 
o Tên trường học, cấp lớp và giáo viên của con bạn; 
o Cá nhân (theo tên hoặc công việc) mà bạn muốn nói chuyện và chủ đề của cuộc thảo luận; và 
o Số điện thoại và thời điểm mà có thể liên hệ với bạn tốt nhất. 

Nếu con bạn mang về nhà một thông báo từ trường yêu cầu một cuộc họp, hoặc nếu bạn muốn sắp xếp một cuộc thảo luận với giáo 
viên hoặc quan chức khác của trường, vui lòng sử dụng các phương pháp ở trên để yêu cầu hỗ trợ về các dịch vụ phiên dịch. Các 
phòng ban của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nhanh nhất có thể. 

Tôi mong muốn được làm việc cùng nhau để đảm bảo sự thành công của (các) học sinh của bạn! 
 

 Trân trọng, 

 
 
 

 
LaTanya D. McDade, Ed.D.  
Tổng Giám thị các Trường học 
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