
  

 

 :الوصي على الطالب/السيد ولّي األمر

تلتزم . يسرنا أن تكون أنت وأسرتك أعضاًء في مجتمعنا الذي يتميز بالتنوع حيث يُستخدم اآلن أكثر من مائة لغة دارجة

ألهمية مشاركة ونظًرا . المستوى عالمي تعليميًا مستوىبأن توفر لكل طالب  Prince William بمقاطعة العامة المدارس

األسرة في هذه العملية، فإنه يسعدنا تقديم بعض المعلومات األساسية لمساعدة كل أولياء األمور واألوصياء في التعرف على 

 .  عملية تعليم أطفالهم والمشاركة فيها

يتم تقديم جميع المواد التعليمية باللغة اإلنجليزية؛ ومع ذلك، فإننا نحرص باستمرار على ترجمة الوثائق الرئيسية والمعلومات 

  .األكثر انتشاًرا في منطقتنا إلى اللغات 

  ات االستفادة من المعلومات المهمة التي يتم تحديثها بانتظام على الموقع اإللكتروني الخاصيمكن لمتحدثي أغلب اللغ

فجميع هذه . وكذلك على الموقع الخاص بكل مدرسة—pwcs.edu—وهو Prince William بمقاطعة العامة المدارسبـ 

وعلى الرغم من أن . لغة 05التي توفر ترجمة محدودة لما يزيد عن  eggooGالمواقع تتضمن أداة الترجمة المتميزة من 

في حالة عدم توفر إمكانية . الترجمة اآللية تكون معيبة في أغلب األحيان، فإنها تقدم روابط نافعة إلى معلومات المدرسة

 . تبة عامةالوصول إلى جهاز كمبيوتر بالمنزل، يمكنك استخدام أحد أجهزة الكمبيوتر المتوفرة في أي مك

جديٌر بالذكر أن اإلدارة التعليمية توفر إمكانية الوصول إلى مترجمين محترفين لمساعدة المتحدثين بأي لغة من اللغات الشائعة 

على فهم الوثائق التي تتضمن معلومات أساسية حول حقوق الطالب وأولياء األمور ومسؤولياتهم وتطلعاتهم وغير ذلك من 

يمكن للمترجمين تقديم . بالعملية التعليمية والمزايا والخدمات التي يمكن للطالب الحصول عليهاالموضوعات المتعلقة 

ويتم تقديم . مساعداتهم أثناء اجتماعات أولياء األمور المتعلقة بهذه الموضوعات لضمان إيصال مساهمات الجميع واستيعابها

 .هذه الخدمات لألسر مجانًا

 .معينة مساعدة إلى بحاجة تكون ماعند الطرق هذه من أيًا استخدم
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 من ومع ذلك، سيستخدم أحد الموظفين ملصقًا . من المستبعد وجود متحدث بلغتك. توجه لزيارة مدرسة طفلك—شخصيًا

 .أجل مساعدتك

 

ARABIC  



 شكل الكرة األرضية الملونة، ابحث عن pwcs.eduعند زيارة الموقع *

 .الموضحة في هذه الرسالة تتضمن المعلوماتلتحديد موقع الصفحات التي 

 : تقديم ما يليفي جميع األحوال، سيُطلب منك 

o  اسمك واسم طفلك؛ 

o مدرسة طفلك، ومستوى الصف الدراسي، واسم المعلم؛ 

o  الذي ترغب في الحديث معه، وموضوع المناقشة؛ باإلضافة إلى( باسمه أو وظيفته)الشخص 

o رقم الهاتف الذي يمكن استخدامه لالتصال بك وأفضل وقت مناسب لذلك. 

 

المدرسة تطلب اجتماًعا، أو كنت ترغب في ترتيب لقاء مع أحد المعلمين أو غير ذلك من مسؤولي إذا أحضر طفلك إلى المنزل رسالة من 

وسيقوم أحد األفراد بالرد .  المدرسة، فيمكنك استخدام الطرق الموضحة أعاله لطلب توفير مترجم لمساعدتك خالل هذه المحادثات المهمة

 . عليك في أسرع وقت ممكن

نأمل . قًا إيجابيًا في تعليم طفلك، وإننا نتشوق إلى مساعدتك في هذا الصدد من خالل توفير هذه الخدمات لكيمكن أن تحقق مشاركتك فر

وأنا على يقين . تجاه طفلك وتجاهك Prince William بمقاطعة العامة المدارسأن تكون هذه الرسالة قد أوضحت بشكل واٍف التزامات 

 .  المستوىمن أنكم تشاركوننا الرغبة في حصول كل الطالب على تعليم عالمي 

 مع خالص التحيات،
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