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Òbí/Alágbàtọ́ Ọ̀wọ́n: 
 
Ẹ káàbọ̀ sí Ilé-ẹ̀kọ́ Àwùjọ ti Ìlú Prince William (PWCS), ilé-ẹ̀kọ́ agbègbè onírúurú níbití à tí ńsọ ju èdè 149 lọ. Ìkópa ìdílé àti 
agbègbè jẹ́ ìfarajìn pàtàkì nínú Ètò Ìmúsẹṣ́e ọlọ́dún mẹrin, ó sì ṣe pàtàkì láti ríi pé a siṣẹ́ ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láti ṣe ìyàtọ̀ rere 
nínú ètò ẹ̀kọ́ àtí ọjọ́ iwájú ọmọ rẹ. Gẹ́gẹ́bí alábàásiṣẹ́pọ̀ nínú ètò ẹ̀kọ́, a wà l’árọ̀ọ́wọ́tó láti ṣe ìrànlọ́wọ́ pẹ̀lú iṣẹ́ ìgbufọ̀ àti 
ìtúmọ̀ èdè kankan tí o le nílò. 
 

Gbogbo ohun èlò ilé-ẹ̀kọ́ wà ní Gẹ̀ẹśì; ẹ̀wẹ̀, àwọn kókó ìwé àti ìbáraẹnisọ̀rọ̀ pàtàkì ni a ti túmọ̀ sí àwọn èdè agbègbè wa tí 
wọ́n bèèrè fún jùlọ. Bákannáà, PWCS ńpèsè àwọn akọ́ṣẹḿọṣẹ́ òǹgbufọ̀ àti atúmọ̀ èdè láti ran àwọn ìdílé elédè  púpọ lọ́wọ́ 
láti lóye àwọn ìwé pẹ̀lú ìwífún pàtàkì. Èyí pẹ̀lú àwọn ẹ̀tọ́ akẹ́kọ̀ọ́ àti òbí, ojúṣe, àfojúsùn, àti àwọn ọ̀rọ̀ mìíràn tó nííṣe pẹ̀lú 
ilé-ẹ̀kọ́ èyítí ó pẹ̀lú àwọn àǹfàní àti iṣẹ́ tó wà lárọ̀ọ́wọ́tó sí àwọn akẹḱọ̀ọ́.  
 

Àwọn òngbufọ̀ le ṣe àtìlẹyìn bakannaa pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ ìtúmọ̀ èdè fún àwọn àpéjọpọ̀ òbí/olùkọ́ nípa àwọn ọ̀rọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ láìná 
àwọn ìdílé l’ówó.  
 

O le lo ìkankan nínú àwọn ọ̀nà wọ̀nyí nígbàtí o bá nílò pàtó ìrànlọ́wọ́: 
 

• Lórí ìtàkùn ayélujára-lọ sí PWCS.edu kí o sì yan bóyá “Auto Translate” tàbí “PWCS Translations” ní apá òsì l’ókè ojú-
ewé náà. Àwọn ìtúmọ̀ èdè orí ẹ̀rọ ayárabíàsá le má péye sùgbọ́n ó sì ní àwọn ìsopọ̀ tó níyelórí sí ìwífún-ni ilé-ẹ̀kọ́. Bí o 
kò bá ní ẹ̀rọ ayárabíàsá kan, jọ̀wọ́ kàn sí ilé-ìwé akẹ́kọ̀ọ́ rẹ.  

• Ní-ìbẹ̀wò-Ẹnìkan ilé-ẹ̀kọ́ ọmọ rẹ tàbí ọ̀kan nínú àwọn Gbọ̀ngàn Ìkíni-káàbọ̀ Àgbáyé wa. Pe Gbọ̀ngàn Manassas ní 571-
402-3800 tàbí Gbọ̀ngàn Woodbridge ní 571-374-6813. Bí olùsọ̀rọ̀ èdè rẹ kò bá wà l’árọ̀ọ́wọ́tó ní ojúkojú, òsìṣẹ́ kan 
yóò lo ìwé àwòrán ńlá ti ìtúmọ̀ èdè láti mọ àwọn ohun ìní èdè rẹ àti láti ràn ọ́ lọ́wọ́ pẹ̀lú gbígba iṣẹ́ òǹgbufọ̀. 

 

Nígbàtí o bá ńkànsí ilé-ẹ̀kọ́ rẹ, a ó bèèrè pé kí o pèsè ìwọ̀nyí: 
o Orúkọ rẹ àti orúkọ ọmọ rẹ; 
o Ilé-ẹ̀kọ́ ọmọ rẹ, ìpele ẹ̀kọ́, àti orúkọ olùkọ́; 
o Ẹnití (nípa orúkọ tàbí iṣẹ)́ o fẹ ́bá sọ̀rọ̀, àti orí-ọ̀rọ̀ ìjíròrò; àti 
o Nọ́mbà fóònù àti àkókò tó dára jùlọ tí a le kàn sí ọ. 

 

Bí ọmọ rẹ bá mú àkọjíṣẹ́ kan wá sílé láti ilé-ẹ̀kọ́ tí ń bèèrè fún ìpàdé kan, tàbí bí ó bá wù ọ́ láti s’ètò ìjíròrò kan pẹ̀lú olùkọ́ 
kan tàbí òsìṣẹ ́ilé-ẹ̀kọ́ mìíràn, jọ̀wọ́ lo àwọn ọ̀nà òkè láti bèèrè ìrànlọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ òǹgbufọ̀. Àwọn ọ́fìsì wa yóò kàn sí ọ 
ní kíakíá bó bá ti seéṣe. 

 

Mo ńfojúsọnà láti jọ siṣẹ ́papọ̀ láti ríi pé àwọn akẹḱọ̀ọ́ rẹ ṣe oríire! 
 
Tiyín tòótọ́, 
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