KANNADA
ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರ ೋ:
ಈಗ ನೂರಕೂೂ ಹ ಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಭಾಷ ಗಳನಚು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವ ೈವಿಧಯಮ್ಯ ಸಮ್ಚದಾಯಕ್ ೂ ನೋವು ಮ್ತಚು ನಮ್ಮ ಕಚಟಚುಂಬವು
ಸದಸಯರಾಗಿದ್ದೋರಿ ಎುಂಬಚದಕ್ ೂ ನಾವು ಹಷಷ ವಯಕುಪಡಿಸಚತ ುೋವ . ಪರತ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥಷಗೂ ವಿಶ್ವದರ್ ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ ೂಡಚವುದಕ್ಾೂಗಿ Prince William
County ಪಬ್ಲಲಕ್ ಸೂೂಲ್ಸ್ ಬದಧವಾಗಿದ . ಆ ಪರಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲಲ ಕ್ೌಟಚುಂಬ್ಲಕ ಪಾಲ್ಚಗಾರಿಕ್ ನರ್ಾಷಯಕವಾಗಿರಚವುದರಿುಂದ ಪರತ್ಮ ಪೋಷಕರಚ ಅರ್ಷ
ಮಾಡಿಕ್ ೂಳಳಲ್ಚ ಮ್ತಚು ಅವರ ಮ್ಕೂಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ತ ೂಡಗಿಸಿಕ್ ೂಳಳಲ್ಚ ಸಹಾಯವಾಗಚವುಂತ ಕ್ ಲ್ವು ಮ್ೂಲ್ ಮಾಹಿತ್ಮ ನೋಡಲ್ಚ ನಾವು
ಹರ್ಷಷಸಚತ ುೋವ .
ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಸಾಮ್ಗಿರಗಳನಚು ಇುಂಗಿಲಷನಲ ಲೋ ನೋಡಲಾಗಚತುದ ; ಅದ ೋನ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ನರುಂತರವಾಗಿ ಪರಮ್ಚಖ ದಾಖಲ ಗಳು ಮ್ತಚು
ಮಾಹಿತ್ಮಯನಚು ನಮ್ಮ ಪರದ ೋಶ್ದಲ್ಲಲ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಹ ಚ್ಚು ಬ ೋಡಿಕ್ ಇರಚವ ಭಾಷ ಗಳಿಗ ಭಾಷಾುಂತರಿಸಚತ ುೋವ .
ಅತಯುಂತ ಹ ಚ್ಚು ಭಾಷ ಗಳ ಭಾರ್ಷಕರಚ Prince William County ಪಬ್ಲಲಕ್ ಸೂೂಲ್ಸ್ ವ ಬಸ ೈಟ್—pwcs.edu—ಮ್ತಚು ಏಕ ಶಾಲ ಯ
ಸ ೈಟ್ನಲ್ಲಲ ಮ್ಚಖಯವಾದ ಮ್ತಚು ನಯತವಾಗಿ ನವಿೋಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ಮಯ ಅನಚಕೂಲ್ ಪಯ ಯಬಹಚದಚ. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಖ್ಾಯತ Google ಅನಚವಾದ
ಪರಿಕರ ಒಳಗ ೂುಂಡಿದಚದ, 50ಕೂೂ ಹ ಚ್ಚು ಭಾಷ ಗಳಲ್ಲಲ ಸಿೋಮಿತ ಭಾಷಾುಂತರ ನೋಡಚತುವ . ಗಣಕ್ರೋಕೃತ ಭಾಷಾುಂತರ ಅನ ೋಕ ಬಾರಿ
ಅಪೂಣಷವಾಗಿರಚತುದ , ಆದರೂ ಶಾಲಾ ಮಾಹಿತ್ಮಗ ಅಗತಯ ಲ್ಲುಂಕ್ ಒದಗಿಸಚತುದ . ನಮ್ಮ ಮ್ನ ಯಲ್ಲಲ ಕುಂಪೂಯಟರ್ ಇಲ್ಲದ್ದದರ , ಯಾವುದ ೋ
ಸಾವಷಜನಕ ಗರುಂಥಾಲ್ಯದಲ್ಲಲ ಕುಂಪೂಯಟರ್ ಬಳಸಬಹಚದಚ.
ಪರಮ್ಚಖವಾಗಿ, ವಿದಾಯರ್ಥಷ ಮ್ತಚು ಪೋಷಕ ಹಕಚೂ, ಜವಾಬಾದರಿ, ನರಿೋಕ್ಷ ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದಾಯರ್ಥಷಗಳು ಪಯ ಯಬಹಚದಾದ ಶಿಕ್ಷಣ,
ಅನಚಕೂಲ್ಗಳು ಮ್ತಚು ಸ ೋವ ಗಳಿಗ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ ೆ ಅಗತಯ ಮಾಹಿತ್ಮ ಇರಚವ ದಾಖಲ ಗಳನಚು ಹ ಚ್ಚುನ ಯಾವುದ ೋ
ಭಾಷ ಯ ಭಾರ್ಷಕರಚ ಅರ್ಷಮಾಡಿಕ್ ೂಳಳಲ್ಚ ಆ ಭಾರ್ಷಕರಿಗ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗವು ವೃತ್ಮುಪರ ವಾಯಖ್ಾಯನಕ್ಾರರನಚು ಸುಂಪಕ್ರಷಸಲ್ಚ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಚತುದ . ಎಲ್ಲರ ಸಲ್ಹ ತಲ್ಚಪಿದ ಹಾಗೂ ಅರ್ಷವಾಗಿದ ಎುಂಬಚದನಚು ಖ್ಾತ್ಮರ ಪಡಿಸಲ್ಚ ಈ ಮಾಹಿತ್ಮಗಳ ಬಗ ೆ ವಾಯಖ್ಾಯನಕ್ಾರ ಪೋಷಕ
ಸಭ ರ್ ೂತ ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಚತಾುರ . ಈ ಸ ೋವ ಗಳು ಯಾವುದ ೋ ಖಚ್ಚಷಲ್ಲದ ಕಚಟಚುಂಬಗಳಿಗ ಸಿಗಚತುವ .
ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಹಾಯದ ಅಗತಯವಿದ್ಾಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವುದ್ೆೇ ಈ ವಿಧಾನಗಳನನು ಬಳಸಿ.
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ವ ೈಯಕ್ರುಕವಾಗಿ — ನಮ್ಮ ಮ್ಗಚವಿನ ಶಾಲ ಗ ಭ ೋಟಿ ಕ್ ೂಡಿ. ನಮ್ಮ ಭಾಷ ಯ ಭಾರ್ಷಕರಚ ಲ್ಭ್ಯವಿರಚತಾುರ ಎುಂಬಚದಚ ಅಸುಂಭ್ವ. ಅದ ೋನ
ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಚವುದಕ್ಾೂಗಿ ನೌಕರರ ೂಬಬರಚ ಪೋಸಟರ್ ಬಳಸಚತಾುರ .

ಎಲ್ಲ ಪರಿಸಿಿಯಲ್ೂಲ ಈ ಕ್ ಳಗಿನವುಗಳನಚು ಒದಗಿಸಲ್ಚ ನಮ್ಮನಚು ಕ್ ೋಳಲಾಗಚತುದ :
o

ನಮ್ಮ ಹ ಸರಚ ಮ್ತಚು ನಮ್ಮ ಮ್ಗಚವಿನ ಹ ಸರಚ;

o

ನಮ್ಮ ಮ್ಗಚವಿನ ಶಾಲ , ದರ್ ಷ, ಮ್ತಚು ಶಿಕ್ಷರ ಹ ಸರಚ;

o

ನೋವು ಚ್ಚ್ಚಷಸಲ್ಚ ಬಯಸಚವ ವಿಷಯ ಮ್ತಚು ನೋವು ಮಾತನಾಡ ಬಯಸಚವ ವಯಕ್ರು (ಹ ಸರಚ ಅರ್ವಾ ಹಚದ ದ); ಮ್ತಚು

o

ನಮ್ಮನಚು ಸುಂಪಕ್ರಷಸಬಹಚದಾದ ಸೂಕು ಸಮ್ಯ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಸುಂಖ್ ಯ.

ಸಭ ಯ ಕ್ ೂೋರಿಕ್ ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಗಚ ಶಾಲ ಯುಂದ ಮ್ನ ಗ ಸುಂದ ೋಶ್ ತ ಗ ದಚಕ್ ೂುಂಡಚ ಬುಂದರ ; ಅರ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಅರ್ವಾ ಇತರ ಶಾಲಾ
ಅಧಿಕ್ಾರಿಯುಂದ್ಗ ಚ್ರ್ ಷ ಏಪಷಡಿಸಲ್ಚ ನೋವು ಬಯಸಿದಲ್ಲಲ, ಈ ಮ್ಚಖಯವಾದ ಸುಂಭಾಷರ್ ಗಳ ುಂದ್ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಚ ವಾಯಖ್ಾಯನಕ್ಾರರನಚು
ಕ್ ೋಳಿಕ್ ೂಳಳಲ್ಚ ಮೋಲ್ಲನ ವಿಧಾನಗಳನಚು ಬಳಸಿ. ಸಾಧಯವಾದಷಚಟ ತವರಿತವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನಚು ಸುಂಪಕ್ರಷಸಚತಾುರ .
ನಮ್ಮ ಒಳಗ ೂಳುಳವಿಕ್ ಯಚ ನಮ್ಮ ಮ್ಗಚವಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಧನಾತಮಕ ಪರಿರ್ಾಮ್ ಬ್ಲೋರಬಲ್ಲದಚ ಮ್ತಚು ಈ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನಚು ನಮ್ಗ ಲ್ಭ್ಯವಾಗಚವುಂತ
ಮಾಡಚವ ಮ್ೂಲ್ಕ ನಾವು ನಮ್ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಚವ ಉತಾ್ಹದಲ್ಲಲದ ದೋವ . ಈ ಪತರವು Prince William County ಪಬ್ಲಲಕ್ ಸೂೂಲ್ಸ್ನ ಬದಧತ ಯನಚು
ನಮ್ಮ ಮ್ಗಚಗ ಹಾಗೂ ನಮ್ಗ ಸಪಷಟವಾಗಿ ತ್ಮಳಿಸಿದ ಎುಂಬ ಭ್ರವಸ ಇದ . ಪರತ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥಷಯಚ ವಿಶ್ವದರ್ ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಯ ಯಚವ ನಟಿಟನಲ್ಲಲ ನೋವು ನಮ್ಮ
ಬಯಕ್ ಯನಚು ಹುಂಚ್ಚಕ್ ೂಳುಳತ್ಮುೋರಿ ಎುಂಬ ನುಂಬ್ಲಕ್ ನನಗ ಇದ .
ವಿಧ ೋಯಪೂವಷಕವಾಗಿ,

DR. STEVEN WALTS
ಸೂಪರಿುಂಟ ುಂಯ ುಂಟ್ ಆಫ್ ಸೂೂಲ್ಸ್
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