NEPALI

प्रिय आमा-बव
ु ा/अभििावक:
तपाईं र तपाईंको पररवार एकिन्दा बढी िाषाहरु बोभिने हाम्रो प्रवप्रवधतापूर्ण समुदायको सदस्यहरु हुनुिएकोमा हामी खुशी
छौँ । Prince William County पब्लिक स्कूिहरु ित्येक प्रवद्यार्थीिाई प्रवश्व-स्तरीय भशक्षा िदान गनण िततबद्ध छन ् । त्यस

िक्रियामा पाररवाररक साझेदारी महत्वपूर्ण िएको हुनािे, बच्चाको भशक्षािाई बुझ्न र यसमा सामेि हुनको िागग हरे क आमाबुवा र अभििावकिाई सहयोग गनणको िागग केही आधारिूत सूचनाहरु उपिलध गराउन पाउँ दा हामी खुशी छौँ ।

सम्पूर्ण स्कूिका सामाग्रीहरु अंग्रेजीमा उपिलध गराइन्छन; तर पतन, हामी हाम्रो क्षेत्रमा समान्यतया सवाणगधक अनुरोध
गररएका िाषाहरू।—
धेरै

वक्ताहरुिे दब
ु ै Prince William County पब्लिक स्कूिको वेबसाइट—pwcs.edu—र स्कूिका व्यब्क्तगत

साइटहरुमा महत्वपूर्ण र तनरन्तर रुपमा अपडेट गररएका जानकारीबाट िाि भिन सक्छन ् । 50 िन्दा बढी िाषाहरुमा सीभमत
अनुवादन िदान गने, सबैमा िततब्ठित Google अनुवादन उपकरर् समावेश छ । कम््युटरद्वारा गररएका अनुवादनहरु िाय:
अपर्
ू ण हुन्छन ्, तर अझै पतन स्कूि जानकारीको िागग महत्वपर्
ू ण भिङ्कहरु िदान गछण न ् । यदद तपाईंको घरमा कम््यट
ु रको
उपिलधताको अिाव ियो िने, तपाईं कुनैपतन सावणजतनक पुस्तकाियमा िएको कुनै एउटाको ियोग गनण सक्नुहुन्छ।

सबैिन्दा महत्वपूर्ण कुरा, स्कूि प्रविागिे धेरै िाषाका वक्ताहरुिाई प्रवद्यार्थी र आमा-बुवाका अगधकारहरु, ब्जम्मेवारीहरु,

अपेक्षाहरुको बारे मा आवश्यक जानकारी, र पढाइ तर्था प्रवद्यार्थीहरुिे िा्त गनण सक्ने िाि र सप्रु वधाहरुसँग सम्बब्न्धत अरु
मुद्दाहरु सब्म्मभित कागजातहरु बुझ्न सहयोग गनण व्यवसायीक दोिाषेहरुमा पहुँच िादान गछण । ित्येकिे बोिेका कुराहरु

सम्िेषर् गनण सक्रकने तर्था सम्झन सक्रकने छन ् ितन सुतनब्श्चत गनण यी प्रवषयवस्तुहरुको बारे मा दोिाषेहरु अभििावकहरुको
बैिकमा सहायता गनण सक्छन ् । यी सेवाहरु पररवारहरुिाई बबना कुनै शुल्कमा उपिलध गराइन्छन ् ।
तपाईंलाई विशेष सहायता आिश्यक पर्ाा यी मध्ये कुनैपनन विधिहरु प्रयोग गनुाहोस ् ।




आफ्नो िाषाको पठृ िहरुमा पग्ु न अनिाइन—translations.pwcs.edu मा जानह
ु ोस ्
स्वयं—आफ्नो बच्चाको स्कूिमा जानुहोस ् । तपाईंको िाषाको वक्ता उपिलध हुन असम्िव छ । तर्थाप्रप एउटा कमणचारीिे
तपाईंिाई सहायता गनणको िागग पोस्टर ियोग गनेछ ।

सबै अवास्र्थामा, तपाईंिाई तनम्न कुराहरु जट
ु ाउन ितननेछ:
o

तपाईंको नाम र तपाईंको बच्चाको नाम;

o

तपाईंको बच्चाको स्कूि, श्रेर्ी तह, र भशक्षकको नाम;

o
o

तपाईंिे कुरा गनण चाहे को व्यब्क्त (नाम वा कामिे), र छिफिको प्रवषय; र
फोन नम्बर र तपाईंिाई (फोनमा) िेट्न सक्रकने उपयुक्त समय ।

यदद तपाईंको बच्चािे स्कूिबाट बैिकको िागग अनरु ोध गररएको सन्दे श ल्याउँ छ; वा तपाईं भशक्षक वा अन्य स्कूि अगधकारीसँग

छिफि गनण िबन्ध भमिाउन चाहनुहुन्छ िने, मार्थीका उपायहरु ियोग गरे र यी महत्वपूर्ण वाताणिापहरुको बारे मा दोिाषेसँग सहयोग
माग्नुहोस ् । सम्िव िए सक्दो चाँडो कोही तपाईंको सम्पकणमा आउनेछ ।

तपाईंको संिग्नतािे तपाईंको बच्चाको भशक्षामा सकारात्मक पररवतणन ल्याउन सक्छ, र हामी यी सेवाहरु तपाईंिाई उपिलध गराएर
सहायता गनण इच्छुक छौँ । हामीिाई आशा छ यस पत्रिे तपाईंको बच्चा र तपाईंिाई प्रिन्स प्रवभियम पब्लिक स्कूिको िततबद्धताको

बारे मा स्पठट रुपमा जानकारी गरायो होिा । तपाईं प्रवश्व-स्तरीय भशक्षा िा्त गनणको िागग ित्येक प्रवद्यार्थीिाई हाम्रो इच्छा आदानिदान गनह
ुण ु न्छ िन्ने कुरामा म प्रवश्वस्त छुँ ।
िवदीय,

Dr. Steven Walts
स्कूि िबंधक

यस सन्दे शमा उल्िेख गररएका जानकारी िएका पठृ िहरू पत्ता िगाउन *pwcs.edu को भ्रमर् गदाण रं गीन ग्िोब िएको भिंक हे नह
ुण ोस ् ।

