GUJARATI

વ્હાલા માતાપિતા/વાલી:
અમને આનંદ છે કે તમે અને તમારં કટંબ અમારા વૈપવધ્યસભર સમદાયના સભ્ય છો, કે જયાં હવે એકસોથી વધ
પવપવધ ભાષાઓ બોલાય છે . Prince William County િબ્લલક સ્કૂલ્સ દરે ક પવદ્યાથીને પવશ્વકક્ષાન ં પિક્ષણ આિવા માટે
પ્રપતબદ્ધ છે . તે પ્રક્રિયામાં કૌટંબબક સહભાબિતા મહત્વપ ૂણણ હોવાથી, અમે દરે ક માતાપિતા અને વાલીને તેમના બાળકના
પિક્ષણને સમજવા અને તેની સાથે સંકળાયેલ કેટલીક મ ૂળભ ૂત માક્રહતી આિવામાં આનંદ અનભવીએ છીએ.
બધી િાળા સામગ્રી અંગ્રેજીમાં પ્રદાન કરવામાં આવેલ છે ; જો કે , અમે સતત આિણા પવસ્તારની અન્ય છ સૌથી
સામાન્ય પવનંતી કરે લ ભાષાઓમાં ચાવીરૂિ દસ્તાવેજો અને માક્રહતીનો અનવાદ કરીએ છીએ.
મોટાભાિની ભાષાઓ બોલનારાઓ Prince William County િબ્લલક સ્કૂલ્સની વેબ સાઇટ—pwcs.edu—અને અલિઅલિ િાળાની સાઇટ્સ બન્ને િરથી મહત્વપ ૂણણ અને પનયપમતિણે અિડેટ થયેલી માક્રહતીનો લાભ લઈ િકે છે . બધામાં
એક જાણીતા Google અનવાદ સાધનનો સમાવેિ થાય છે , જે 50 થી વધ ભાષાઓમાં મયાણ ક્રદત અનવાદ ઑફર કરે
છે . કમ્પ્યટર આધાક્રરત અનવાદ ઘણીવાર ખામીયક્ત હોય છે , િરં ત તેમ છતાં િાળાની માક્રહતી માટે મહત્વપ ૂણણ બલિંક્સ
પ્રદાન કરે છે . જો તમારા ઘરે કમ્પ્યટર ઍક્સેસનો અભાવ હોય, તો તમે કોઈિણ જાહેર લાઇબ્રેરી ખાતેથી ઉિયોિ કરી
િકો છો.
સૌથી વધ મહત્વપ ૂણણ, િાળા પવભાિ પવદ્યાથી અને માતાપિતાના અપધકારો, જવાબદારીઓ, અિેક્ષાઓ અને િાળાથી
સંબપં ધત અન્ય સમસ્યાઓ તથા પવદ્યાથીઓ પ્રા્ત કરી િકે તેવા લાભ અને સેવાઓ પવિેની જરૂરી માક્રહતી ધરાવતા
દસ્તાવેજોને સમજવા મોટે ભાિે કોઈિણ ભાષા બોલનારાની મદદ કરવા માટે વ્યાવસાપયક દભાપષયાઓને ઍક્સેસ પ્રદાન
કરે છે . દરે કના અબભપ્રાય પ્રસાક્રરત કરવામાં અને સમજવામાં આવ્યાં છે તેની ખાતરી કરવા માટે દભાપષયાઓ આ બાબતો
પવિે માતા-પિતાની વાતચીતમાં સહાય કરી િકે છે . આ સેવાઓ કટંબોને પનિઃશલ્ક પ્રદાન કરવામાં આવે છે .
જ્યારે તમને કોઈ વિવિષ્ટ સહાયતાની જરૂર હોય ત્યારે આ પદ્ધવતઓમાાંથી કોઈપણનો ઉપયોગ કરો.
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વ્યક્ક્તિત રીતે—તમારા બાળકની િાળાની મલાકાત લો. બને કે તમારી ભાષા બોલનારા ઉિલલધ ન િણ હોય.
જોકે કમણચારી તમારી સહાય કરવા માટે િોસ્ટરનો ઉિયોિ કરિે.

બધા ક્રકસ્સામાં, તમને સામાન્ય રીતે નીચે પ્રમાણે આિવાન ં કહેવામાં આવિે:



o

તમારં નામ અને તમારા બાળકન ં નામ;

o

તમારા બાળકની િાળા, ગ્રેડ સ્તર અને પિક્ષકન ં નામ;

o

વ્યક્ક્ત (નામ અથવા જોબ દ્વારા) કે જેની સાથે તમે વાત કરવા માંિો છો અને ચચાણ નો પવષય અને

o

ટે બલફોન નંબર અને સમય કે જેના િર તમારો સંિકણ થઈ િકે .

જો તમારં બાળક િાળાએથી મીક્રટિંિની પવનંતી કરતો એક સંદેિ ઘરે લાવે છે અથવા જો તમે પિક્ષક અથવા અન્ય
િાળાના અપધકારી સાથે ચચાણ િોઠવવા ઇચ્છો છો, તો આ મહત્વપ ૂણણ વાતચીતમાં સહાય કરવા માટે દભાપષયા હેત
પ ૂછવા માટે ઉિરોક્ત િદ્ધપતઓનો ઉિયોિ કરો. કોઈ િક્ય એટલી જલદી તમારો િાછો સંિકણ કરિે.

તમારી સામેલિીરી તમારા બાળકના પિક્ષણમાં સકારાત્મક તફાવત લાવી િકે છે અને અમે તમને આ સેવાઓ ઉિલલધ
બનાવીને સહાય કરવા માટે આતર છીએ. અમે આિા રાખીએ છીએ કે આ િત્ર Prince William County િબ્લલક સ્કૂલ્સની
તમારા બાળક અને તમારી સાથેની પ્રપતબદ્ધતા સ્િષ્ટ રીતે બતાવે છે . મને પવશ્વાસ છે કે તમે દરે ક પવદ્યાથી પવશ્વકક્ષાન ં પિક્ષણ
મેળવે તેવી અમારી ઇચ્છાને િેર કરો છો.
આિનો પવશ્વાસ,

Dr. Steven Walts
િાળાના અધીક્ષક

*જયારે pwcs.edu ની મલાકાત લો, ત્યારે આ સંદેિમાં વણણવલ
ે માક્રહતી ધરાવતા પ ૃષ્ઠો િોધવા માટે રં િબેરંિી ગ્લોબ િોધો.

