PUNJABI

ਸਨਮਾਨਨਤ ਮਾਤਾ ਨਿਤਾ/ ਗਾਰਡੀਅਨ:
ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਰਵਾਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਨਵਨਵਧ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਹਨ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਆਦਾ ਵੱ ਖਰੀ ਵੱ ਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Prince William County ਿਬਨਲਿ ਸਿਲ ਹਰੇਿ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਵਸ਼ਵ-ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਸੱ ਨਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਿਰਨਤਬੱ ਧ

ਹੈ। ਨਿਉਂਨਿ ਇਸ ਿਰਨਿਨਰਆ ਨਵਚ ਿਰਵਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹੱ ਤਵਿਰਨ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਿ ਮਾਤਾ ਨਿਤਾ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਆਿਣੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਨਸੱ ਨਖਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਵਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿੁਝ ਮਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣ ਨਵਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅੂੰ ਗਰੇਿੀ ਨਵਚ ਉਿਲਬਧ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਨਿ, ਅਸੀਂ ਮੁਖ-ਦਸਤਾਵੇਿਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਨਵੱ ਚ
ਆਮ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਦੇ ਹਾਂ।
ਨਿਆਦਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਿਤੀ Prince William County ਿਬਨਲਿ ਸਿਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ—pwcs.edu—ਅਤੇ ਸਿਲ ਦੀ
ਨਨਿੱਜੀ ਸਾਈਟ, ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਿਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱ ਤਵਿਰਨ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਸਭ 'ਤੇ ਇਿ ਮਹੱ ਤਵਿਰਨ
Google ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਜਹੜਾ 50 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵਚ ਸੀਨਮਤ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸੁਨਵਧਾ ਿਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਿੂੰ ਮਨਿਉਟਰ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤੇ
ਅਨੁਵਾਦ ਅਿਸਰ ਅਧਰੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਰ ਨਿਰ ਵੀ ਸਿਲ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਨਧਤ ਮਹੱ ਤਰਿਰਨ ਨਲੂੰਿ ਿਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ
ਨਵਚ ਿੂੰ ਮਨਿਉਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਨਵਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸੇ ਵੀ ਿਬਨਲਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨਵਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਿਰਨ ਗੱ ਲ, ਸਿਲ ਨਡਵੀਿਨ ਨਿਆਦਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਿਤਾ ਦੇ ਅਨਧਿਾਰ,
ਿਰਤੱ ਵ, ਉਮੀਦ, ਅਤੇ ਸਿਲੀ ਨਸੱ ਨਖਆ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਨਧਤ ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਰਾਿਤ ਹੋ ਸਿਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਮਹੱ ਤਵਿਰਨ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਿਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਵਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿੇਸ਼ਾਵਰ ਟੀਿਾਿਾਰਾਂ ਤੱ ਿ ਿਹੁੂੰ ਚ ਦੀ ਸੁਨਵਧਾ ਿਰਦਾਨ
ਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਿ ਦਾ ਇਨਿੁਟ ਦੱ ਸ ਨਦੱ ਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਨਦੱ ਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਇਸਦੀ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਿਾਿਾਰ ਮਾਤਾ ਨਿਤਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਨਹਾਂ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਨਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਵਚ ਨਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂਹਨ।ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ
ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ।
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ਨਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ—ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਿਲ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਿਤੀ ਮੌਜਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਨਿ
ਿੋਈ ਿਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿੋਈ ਿੋਸਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱ ਤੀ ਗਈ ਗੱ ਲ ਿੁੱ ਛੀ ਜਾਵੇਗੀ:
o

ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ;

o

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਿਲ, ਗਰੇਡ ਸਤਰ, ਅਤੇ ਨਸੱ ਨਖਅਿ ਦਾ ਨਾਮ;

o

ਤੁਸੀਂ ਨਿਦੇ ਨਾਲ (ਨਾਮ ਜਾਂ ਿਾਰਜ) ਅਤੇ ਿੀ ਗੱ ਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ

o

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸਿਲ ਵੱ ਲੋਂ ਿੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ ਲੈ ਿੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸੇ ਨਸੱ ਨਖਅਿ ਜਾਂ ਸਿਲ ਦੇ ਨਿਸੇ ਹੋਰ ਿਰਮਚਾਰੀ ਿੁਝ ਗੱ ਲ ਿਰਨੀ
ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੂੰ ਨਹਾਂ ਮਹੱ ਤਵਿਰਨ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸੇ ਟੀਿਾਿਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨ ਲਈ ਉੱਤੇ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਨਵਧੀਆਂ ਦਾ ਉਿਯੋਗ
ਿਰੋ। ਜਲਦ ਹੀ ਿੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿਰਿ ਿਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਨਸੱ ਨਖਆ 'ਤੇ ਧਨਾਤਮਿ ਿਰਭਾਵ ਨਦੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੂੰ ਨਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਿਰਾਉਣ ਨਵਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਿਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੌਜਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਿਰਦੇ ਹਨ ਨਿ ਇਹ ਿੱ ਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਰਤੀ Prince William County ਿਬਨਲਿ ਸਿਲ ਦੀ
ਿਰਨਤਬੱ ਧਤਾ ਨੂੰ ਸਿਸ਼ਟ ਰਿ ਨਵਚ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਿਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਿ ਹਰੇਿ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਵਸ਼ਵ-ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਸੱ ਨਖਆ ਿਰਿਾਤ ਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱ ਛਾ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਿਰਦੇ ਹੋ।
ਧੂੰ ਨਵਾਦ,

Dr. Steven Walts
ਸਿਲ ਸੁਿਰਡੈਂਟ
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