MARATHI

प्रिय पालक/मार्गदर्गकाांनो:
आम्ही आनांदी आहोत की आपण आप्रण आपले कु टुांब आमच्या वैप्रवध्यपूणग समुदायाचे सदस्य आहात, प्रिथे एकापेक्षा अप्रिक प्रिन्न
िाषा बोलल्या िातात. Prince William County पप्रललक स्कू ल ित्येक प्रवद्यार्थयागस एक िार्प्रतक-दिागचे प्रर्क्षण देण्यास

कटटबद्ध आहे. या िक्रियेत कौटुांप्रबक िार्ीदारी कठीण असली तरीही, ित्येक पालक आप्रण मार्गदर्गकास त्याांच्या मुलाच्या
प्रर्क्षणासांबांिी िाणून घेण्यास आप्रण सहिार्ी होण्यास मदत करण्यासाठी काही मूलिूत माप्रहती देण्यात आम्हाला आनांद आहे.
सवग र्ालेय सामग्री इां ग्रिीमध्ये िदान के ली आहे; तरीही, आम्ही आमच्या क्षेत्रातील अर्दी सामान्यपणे प्रवनांती के लेल्या इतर
िाषाांमध्ये महत्त्वाचे दस्तऐवि आप्रण माप्रहती सातत्याने िाषाांतरीत करतो.
Prince William County पप्रललक स्कू ल वेबसाइट—pwcs.edu—आप्रण स्वतांत्र र्ालेय वेबसाइट दोन्हींवरील महत्त्वाच्या आप्रण
प्रनयप्रमत अद्यतनाांचा बऱ्याच िाषाांच्या िाषकाांना फायदा होऊ र्कतो. सवाांमध्ये 50 हून अप्रिक िाषेत मयागक्रदत िाषाांतर देणारा
एक अग्रर्ण्य Google िाषाांतर अनुियोर् आहे. सांर्णीकृ त िाषाांतर नेहमीच अपूणग असते परां तु र्ाळे च्या माप्रहतीबद्दल नेहमीच
महत्त्वपूणग दुवे िदान करते. आपणास आपल्या घरी सांर्णकात ऍक्सेसची कमतरता असल्यास, आपण कोणत्याही सावगिप्रनक
लायब्ररीमध्ये देखील वापरू र्कता.
सवागत महत्त्वाचे, र्ालेय प्रविार् प्रवद्याथी आप्रण पालक हक्क, िबाबदाऱ्या, अपेक्षा आप्रण प्रर्क्षणार्ी सांबांप्रित इतर समस्या आप्रण
प्रवद्याथी िाप्त करू र्कता त्या सेवाांबद्दल आवश्यक माप्रहती असलेले दस्तऐवि समिण्यासाठी वक्त्यास मदत करण्यासाठी
व्यावसाप्रयक दुिाषकाांना िवेर् िदान करते. ित्येकाचे इनपुट व्यक्त झाले की नाही आप्रण समिले की नाही याची खात्री
करण्यासाठी दुिाषक पालक सिेत सहाय्य करू र्कतात. या सेवा कु टुांबाला कोणतेही र्ूल्क न आकारता िदान के ल्या िातात.
आपल्याला प्रवप्रर्ष्ट सहाय्य आवश्यक असेल तेव्हा यापैकी एखादी पद्धत वापरा.
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व्यप्रक्तर्:—आपल्या मुलाच्या र्ाळे स िेट द्या. असे असांिवनीय असेल की आपल्या िाषेचा वक्ता उपललि असेल. तरीही एक
कमगचारी आपल्याला सहाय्य करण्यासाठी माप्रहती सांकप्रलत करण्याकटरता एक पोस्टर आप्रण िश्नोत्तरी वापरे ल.

सवग िकरणाांमध्ये, आपल्याला खालील पुरवठा करण्यासाठी प्रवचारणा के ली िाईल:
o

आपले नाव आप्रण आपल्या मुलाचे नाव;

o

आपल्या मुलाची र्ाळा, ग्रेड स्तर आप्रण प्रर्क्षकाचे नाव;

o

आपण बोलू इप्रच्िता ती स्वतांत्र व्यक्ती (नाव ककवा कायागद्वारे ) आप्रण चचेचा प्रवषय; आप्रण

o

आप्रण टेप्रलफोन नांबर आप्रण वेळ िेव्हा आपण सहि पोहचू र्कता.

आपले मूल र्ाळे तून एका िेटीची प्रवनांती घेऊन येत असेल; ककवा आपण प्रर्क्षक ककवा इतर र्ालेय कमगचाऱ्याांर्ी चचेचे आयोिन
करू इप्रच्ित असाल तर या महत्त्वाच्या सांिाषणाांसह दुिाषकास प्रवचारण्यासाठी वरील पद्धत वापरा. कु णीतरी लवकरच
आपल्यार्ी सांपकग सािेल.
आपला सहिार् आपल्या मुलाच्या प्रर्क्षणात सकारात्मक बदल घडवू र्कतो, आप्रण या सेवा आपल्याला उपललि करण्यासाठी
आम्ही उत्सुक आहोत. आम्ही आर्ा करतो की हे पत्र आपल्या मुलार्ी आप्रण आपल्यार्ी Prince William County पप्रललक
स्कू लची बाांप्रिलकी स्पष्ट करते. मला प्रवश्वास आहे की ित्येक प्रवद्यार्थयागसाठी एक िार्प्रतक दिागचे प्रर्क्षण िाप्त करण्याची आमची
इच्िा आपण सामाप्रयक कराल.
प्रवनम्र,

Dr. Steven Walts
र्ालेय अिीक्षक

*pwcs.edu ला िेट द्याल तेव्हा या सांदर्
े ात वणगन के लेल्या माप्रहतीसह पृष्ाांचा र्ोि घेण्यासाठी रां र्ीत ग्लोब पहा.

