MALAYALAM

പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷാകൾത്താവ്/സംരക്ഷകൻ:
നിലവിർ, വയത്യസ്ത്മായ നൂറിലധികം ഭാഷകൽ സംസാരിക്കുന്ന വവവിധയമാൾന്ന ഞങ്ങളുപ്പെ
കമ്മ്യൂണിറ്റിയിർ നിങ്ങളും കുടംബാംഗങ്ങളും അംഗങ്ങളായത്ിർ ഞങ്ങൽക്ക് അത്ിയായ
സന്താഷമുണ്ട്. Prince William County പബ്ലിക് സ്കൂൽസ് ഓന്രാ വിദ്യാൾത്ഥിക്കും
ന്ലാകനിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭയാസം പകൾന്നുനർകുന്നത്ിന് പ്രത്ിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഈ ലക്ഷയം
നിറന്വറ്റുന്നത്ിർ വിദ്യാൾത്ഥിയുപ്പെ കുടംബത്തിപ്പെ പങ്കാളിത്തം നിൾണ്ണായകമായത്ിനാർ കുട്ടിയുപ്പെ
പഠനകാരയങ്ങപ്പളക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കുന്നത്ിനം അത്ിർ സജീവമായി ഇെപ്പപടന്നത്ിന്
സഹായിക്കുന്നത്ിനമായി ഓന്രാ രക്ഷാകൾത്താവിനം സംരക്ഷകനം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില
അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങൽ പങ്കിടന്നത്ിർ ഞങ്ങൽക്ക് സന്താഷമുണ്ട്.
എല്ലാ പഠനസാമഗ്രികളും ഇുംഗ്ലീഷിലാണ് ലഭ്യമാവുക; എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങളടെ പ്രദേശത്ത്
കൂടുതലായി ആവശയുംവരുന്ന ഭ്ാഷകളിദലക്ക് പ്രധാനടെട്ട പ്രമാണങ്ങളും വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ
തുെർച്ചയായി വിവർത്തനും ടെയ്യുന്നു.
Prince William County പബ്ലിക് സ്കൂൽസിപ്പെ പ്പവബ്വസറ്റായ pwcs.edu-ലും സ്കൂളുകളുപ്പെ
വയക്തിഗത് വസറ്റുകളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൽ പ്രത്ിദ്ിനം കൃത്യമായി അപ്
ന്േറ്റുപ്പചയ്യുന്നത്ിനാർ ഏത്ാപ്പണ്ടല്ലാ ഭാഷകളിലുമുള്ളവൾക്കും അത്ിപ്പെ പ്രന്യാജനം ലഭിക്കുന്നു. 50
ലധികം ഭാഷകളിർ പരിമിത് വിവൾത്തനം സാധയമാക്കുന്ന Google വിവൾത്തന ടൂൽ എല്ലാ
ഭാഷകളിലും ഉൽപ്പെടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടൾ ഉപന്യാഗിച്ചുള്ള വിവൾത്തനങ്ങൽ ചിലന്ൊപ്പഴാപ്പക്ക
അപൂൾണ്ണമാകാറുപ്പണ്ടങ്കിലും സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂലയവത്തായ വിവരങ്ങൽ ലഭിക്കുന്നത്ിനള്ള
ലിങ്കുകൽ അവ പ്രദ്ാനം പ്പചയ്യുന്നു. നിങ്ങളുപ്പെ വീട്ടിർ കമ്പ്യൂട്ടൾ ആക്സസ്സ് ഇപ്പല്ലങ്കിർ ഒരു പബ്ലിക്ക്
വലബ്രറിയിർ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടൾ ന്സവനം ഉപന്യാഗിക്കാൻ സാധിക്കും.
എല്ലാത്തിനമുപരി, വിദ്യാൾത്ഥികളുപ്പെയും രക്ഷാകൾത്താവിപ്പെയും അവകാശങ്ങൽ, ചുമത്ലകൽ,
പ്രത്ീക്ഷകൽ, പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൽ, വിദ്യാൾത്ഥികൽക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന
പ്രന്യാജനങ്ങൽ, ന്സവനങ്ങൽ എന്നിവ ന്പാലുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൽ അെങ്ങിയ പ്രമാണങ്ങൽ
മനസിലാക്കുന്നത്ിനായി ഏത്ാപ്പണ്ടല്ലാ ഭാഷകളിലുമുള്ളവപ്പര സഹായിക്കുന്നത്ിന് സ്കൂൽ േിവിഷൻ,
പ്പപ്രാഫഷണർ വയാഖ്യാത്ാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെൊനള്ള അവസരം നർകുന്നു. എല്ലാവരും നർകുന്ന
വിവരങ്ങൽ, ശരിയായ രീത്ിയിർ എത്തിന്ച്ചരുന്നുപ്പണ്ടന്നും മനസിലാകുന്നതുമാപ്പണന്ന്
ഉറൊക്കുന്നത്ിന് ഈ കാരയങ്ങപ്പളക്കുറിച്ച് രക്ഷാകൾതൃ ന്യാഗങ്ങൽ സംഘെിെിച്ച് വയാഖ്യാത്ാക്കൽക്ക്
സഹായിക്കാനാകും. ഈ ന്സവനങ്ങൽ ത്ികച്ചും സൗജനയമായി കുടംബങ്ങൽക്ക് ലഭിക്കുന്നു.

പ്രന്ത്യക സഹായം ആവശയമായി വരുന്ന സന്ദൾഭങ്ങളിർ ഇനിെറയുന്ന മാൾഗ്ഗങ്ങളിർ ഒന്ന് സവീകരിക്കുക.


ഓൺവലൻ– translations.pwcs.edu-ന്ലക്ക് ന്പാകുക.



വയക്തിഗത്ം–നിങ്ങളുപ്പെ കുട്ടിയുപ്പെ സ്കൂൽ സന്ദൾശിക്കുക. നിങ്ങളുപ്പെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളുപ്പെ
ന്സവനം ലഭിക്കാൻ സാധയത്യില്ല. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങപ്പള സഹായിക്കുന്നത്ിന് ഞങ്ങളുപ്പെ ഒരു
ജീവനക്കാരൻ ന്പാസ്റ്റൾ ഉപന്യാഗിക്കും.

എല്ലാ സന്ദൾഭങ്ങളിലും ഇനിെറയുന്ന കാരയങ്ങൽ നർകാൻ നിങ്ങന്ളാെ് ആവശയപ്പെടം:
o
o
o
o

നിങ്ങളുപ്പെയും കുട്ടിയുന്െയും ന്പര്;
നിങ്ങളുപ്പെ കുട്ടിയുപ്പെ സ്കൂൽ, ന്േേ്, അധയാപകപ്പെ/അധയാപികയുപ്പെ ന്പര്;
നിങ്ങൽക്ക് സംസാരിന്ക്കണ്ട വയക്തി (ന്പന്രാ ന്ജാലിന്യാ പ്രകാരം), നിങ്ങൽക്ക് സംസാരിന്ക്കണ്ട
വിഷയം;
നിങ്ങപ്പള സൗകരയപ്രദ്മായി ബന്ധപ്പെൊൻ സഹായിക്കുന്ന പ്പെലിന്ഫാൺ നമ്പ്യറും സമയവും.

നിങ്ങളുപ്പെ കുട്ടി സ്കൂളിർ ഒരു ന്യാഗം ഉപ്പണ്ടന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്ന സാഹചരയത്തിർ; നിങ്ങൽക്ക് ഒരു
അധയാപകനമാന്യാ സ്കൂളിപ്പല മന്റ്റപ്പത്ങ്കിലും ജീവനക്കാരുമാന്യാ ചൾച്ച നെത്തണപ്പമങ്കിന്ലാ നിങ്ങപ്പള
സഹായിക്കുന്നത്ിന് ഒരു വയാഖ്യാത്ാവിപ്പന ആവശയപ്പെടന്നത്ിന് മുകളിർ പരാമൾശിച്ച മാൾഗ്ഗങ്ങൽ
ഉപന്യാഗിക്കുക. കഴിയുന്നത്ര ന്വഗത്തിർ നിങ്ങപ്പള ഞങ്ങളുപ്പെ പ്രത്ിനിധി ബന്ധപ്പെടം:
നിങ്ങളുപ്പെ പങ്കാളിത്തം കുട്ടിയുപ്പെ വിദ്യാഭയാസകാരയത്തിർ അനകൂലമായ ഒരു മാറ്റത്തിന
കാരണമാകുന്നത്ിനാർ ഈ ന്സവനങ്ങൽ ലഭയമാക്കുന്നത്ിലൂപ്പെ നിങ്ങപ്പള സഹായിക്കുന്നത്ിനായി ഞങ്ങൽ
ആകാംക്ഷാപൂൾവ്വം കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുമായും നിങ്ങളുപ്പെ കുട്ടിയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട കാരയങ്ങളിർ Prince
William County പബ്ലിക് സ്കൂൽസ് പ്രത്ിജ്ഞാബദ്ധമാപ്പണന്ന കാരയം ഈ കത്തിലൂപ്പെ നിങ്ങൽക്ക്
വയക്തമായി മനസിലാപ്പയന്ന് ഞങ്ങൽ വിശവസിക്കുന്നു. ഓന്രാ വിദ്യാൾത്ഥിയും ന്ലാകനിലവാരത്തിലുള്ള
വിദ്യാഭയാസം ന്നെണപ്പമന്നുള്ള ഞങ്ങളുപ്പെ ആേഹം നിങ്ങൽ പങ്കിടന്നുപ്പണ്ടന്ന് എനിക്കുറൊണ്.
വിശവസ്ത്ത്ന്യാപ്പെ,

Dr. Steven Walts
സ്കൂൽസ് സൂപ്രണ്ട്

pwcs.edu സന്ദൾശിക്കുന്മ്പ്യാൽ ഈ സന്ന്ദശത്തിർ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം ഉപന്യാഗിച്ച്
ന്പജുകൽ പ്പലാന്ക്കറ്റുപ്പചയ്യുന്നത്ിന് വൾണ്ണാഭമായ ന്ലാബ് ത്ിരയുക.

