BULGARIAN

Уважаеми родител/настойник:
Радваме се, че Вие и семейството Ви сте членове на нашата многообразна общност, в която сега се
говорят повече от сто различни езика. Държавните училища „Prince William“ се ангажират да предоставят
на всеки ученик образование от световна класа. Тъй като семейното партньорство е от решаващо
значение в този процес, имаме удоволствието да предложим основна информация в помощ на всеки
родител и настойник, която да осмисли и се заеме с образованието на детето си.
Всички училищни материали се предоставят на английски език, но ние непрекъснато превеждаме
ключови документи и информация на най-често търсените езици в нашата област.
Говорителите на повечето езици могат да се възползват от важна и редовно актуализирана информация на
страницата на държавните училища „Prince William“ в интернет на адрес pwcs.edu и страниците на
отделните училища в интернет. Всички те съдържат забележителния инструмент за преводи на Google,
предлагащ ограничен превод на повече от 50 езика. Преводите с помощта на компютър често са
несъвършени, но все още предоставят ценни връзки към училищна информация. Ако нямате достъп до
компютър в къщи, можете да използвате такъв във всяка обществена библиотека.
И най-важното – училищният отдел предоставя достъп до професионални преводачи в помощ на
говорителите на почти всеки език да разбират документите, съдържащи съществена информация за
правата на учениците и родителите, отговорностите, очакванията и други въпроси, свързани с
образованието, ползите и услугите, които могат да получават учениците. Преводачите могат да
съдействат с родителски конференции по тези въпроси, за да се гарантира, че всеки запис се пренася и
разбира. Тези услуги се предоставят безплатно на семействата.
Използвайте някой от тези методи, когато Ви е необходима конкретна помощ.



Онлайн – отидете на адрес translations.pwcs.edu.
Лично – посетете училището на Вашето дете. Малко вероятно е да има говорител на Вашия език на
разположение. Но служител ще използва обява, която да Ви помогне.

Във всички случаи, ще бъдете помолени да предоставите следното:
o
o
o
o


Вашето име и името на Вашето дете
Училището на Вашето дете, класа и името на учителя
Лицето (по име или работа), с което искате да говорите и темата за обсъждане и
Телефонният номер и часа, в който е най-добре да Ви се обадят.

Ако детето Ви донесе в къщи съобщение от училище за среща, или желаете да се организира
дискусия с учител или друго длъжностно лице в училище, използвайте методите по-горе, за да
поискате устен преводач, който да помогне с тези важни разговори. Някой ще се свърже с Вас
възможно най-бързо.

Вашето участие може да направи положителна разлика в образованието на детето Ви и ние сме
нетърпеливи да помогнем, като направим тези услуги достъпни за Вас. Надяваме се, че това писмо
съобщава ясно за ангажимента на държавните училища „Prince William“ към детето Ви и Вас. Убеден съм,
че споделяте нашето желание всеки ученик да получи образование от световен клас.
С уважение,

Д-р Steven Walts
Директор на училищата

*Когато посещавате адрес pwcs.edu, потърсете оцветения глобус, за да намерите страниците
с информацията, описана в това съобщение.

