Western Punjabi

پیارے ماں پیو اتے سرپرستو:
سانوں خوشی اے کے تسی اتے تہاڈے گھر آلے اک متنوع کمیونٹی دا حصہ نیں ،جتھے ایس ویلے اک سو توں بہتیاں بولیاں
بولیاں جاندیاں نیں۔ پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک اسکولز اپنے ہر پڑھن ہارن نوں عالمی معیار دی تعلیم دین دا وعدہ کردی اے۔ کیوں
جہ ایدے اچ گھر آلیاں دی شرکت بہت اہم اے ،سانوں ہر ماں پے اتے سرپرست نوں اونہاں دے بچے دی تعلیم دی سمجھ بوجھ
اتے شرکت لئی کجھ جانکاری پیش کرن اچ خوشی محسوس ہو رہی اے۔
اسکول دا سارا مواد انگریزی وچ فراہم کیتا گیا اے؛ تاں جے اسی اہم دستاویزات اتے جانکاری دا ،ساڈے عالقے اچ سب توں
زیادہ بولی جان آلیاں زباناں وچ متواتر ترجمے کر رئے آں۔
دوجیاں زباناں بولن آلے پرنس ولئیم کاؤنٹی پبلک سکولز دی ویب سائٹ  pwcs.edu -اتے انفرادی اسکول دی سائٹاں ،دوناں
جگہاں توں تازہ ترین اتے اہم جانکاری توں فائدہ چک سکدے نیں۔ ساریاں جگہاں تے  Google Translationدی سہولت موجود
اے جیڑی  50توں زیادہ زباناں دا کسے حد تک ترجمہ فراہم کردا ہے۔ کمپیوٹر دا ترجمہ عام طور تے سو فیصد ٹھیک نہیں
ہوندا ،پر فیر وی اسکول دی جانکاری تک اہم لنکس فراہم کردا اے۔ جے تہاڈے گھر اچ کمپیوٹر موجود نہیں تے تسی پبلک
الئبریری اچ استعمال کرسکدے او۔
سب توں ضروری گل اے اے کہ اسکول دا ضلع پیشہ ورانہ ترجماناں تک رسائی فراہم کردا اے ،تاں جے لگ بھگ ساریاں
زباناں بولن آلے لوکی ،ماں پیو اتے بچیاں دے حقوق ،ذمہ واریاں ،امیداں ،اتے اسکول توں تعلق رکھن آلے دوجے مدعے اتے
بچیاں نوں موصول ہون آلیاں خدمات اتے فیدیاں توں متعلق دستاویزات نوں سمجھ سکن۔ مترجم ،ماپیو دے نال سکول دیاں
مالقاتاں دے دوران ،ایناں معامالت وچ ،ماپیو دی مدد کر سکدے نیں تاں جے ایس گل نوں یقینی بنایا جا سکے کہ دونوں پاسیاں
توں جانکاری اک دوجے نوں پہنچ گئی اے اتے اونہاں نوں سمجھ لیتا گیا ہے۔ اے خدمات گھر آلیاں نوں مفت دتیاں جاندیاں نیں۔
ضروری مدد حاصل کرن لئی تھلے دیتے گئے کسی وی طریقہ کار نوں استعمال کرو۔



آن الئن translations.pwcs.edu-تے جاؤ۔
آپے جاؤ-اپنے بچے دے اسکول جاؤ۔ تاں جے ایس گل دا امکان بہت گھٹ اے کہ تہاڈی زبان بولن آال کوئی شخص اوس
ویلے اوتھے موجود ہووے۔ تاں جے ایک مالزم تہاڈی مدد لئی پوسٹر دا استعمال کرے گا۔

کسی وی صورت حال وچ تہانوں ہیٹھاں دتی گئی چیزاں دین لئی کیا جائے گا:
o
o
o
o

تہاڈا اتے تہاڈے بچے دا ناں؛
تہاڈے بچے دا اسکول ،جماعت اتے استاد دا ناں؛
اوس شخص دا ناں یاں عہدہ جدے نال تسی گل کرنا چاہندے او ،اتے ایس گفتگو دا موضوع؛ اتے
تہاڈے نال رابطے لئی ٹیلی فون نمبر اتے ودھیا وقت۔

جے تہاڈا بچہ اسکول توں میٹنگ دی عرضی لیاوے؛ یاں جے تسی آپ کسی استاد یاں اسکول دے کسی دوجے افسر نال گل کرنا
چاہندے او تے اوتے دتے گئے طریقیاں دے ذریعے ایس اہم گل بات اچ مدد لئی ترجمان دی درخواست کرو۔ تہاڈے نال جلد از
جلد رابطہ کیتا جائے گا۔
تہاڈی شرکت نال تہاڈے بچے دی تعلیم تے مثبت اثر پوے گا ،اتے اسی تہانوں اونہاں خدمات دے ذریعے مدد فراہم کرن دے
خواہشمند آں۔ اسی امید کردے آں کہ ایس خط دے ذریعے پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک اسکول دا تہاڈے اتے تہاڈے بچیاں دی طرف
عہد واضح ہوندا اے۔ میں نوں ایس گل تے پورا اعتماد اے کہ تہاڈے ہر بچے لئی عالمی معیار دی تعلیم دے حصول دی خواہش
اچ تسی ساڈا ساتھ دیو گے۔
خلوص دے نال،

Dr. Steven L. Walts

سپرنٹنڈنٹ برائے سکول

* pwcs.eduتے جا کے رنگ برنگی دنیا دی تصویر والے لنک نوں تالش کرو،
تاں جے ایس پیغام اچ بیان کردہ جانکاری تے مشتمل صفحات نوں تالش کیتا جا سکے۔

