TELUGU

ప్రియమైన తల్లి దండ్రిలు/సంరక్షకులు:
మీరు మరియు మీ కుట ంబసభ్ుులు మా భిననమైన సంఘంలో సభ్ుుల ైనందుకు మేము సంతోషరసు ున్ననము, ఇకకడ్ వందకు ప్ైగా విభినన
భాషలోి ఇప్పుడ్ర సంభాషణలు జరుగుతున్ననయి. Prince William County ప్బ్లిక్ పాఠశాలలు ప్ితి విద్నురిికి ప్ిప్ంచ-స్ాియి విదును

అంద్ంచడననికి కృషర చేసు ున్ననయి. ఈ ప్ికయ
ి లో కుట ంబ భాగస్ాాముం అతుంత ముఖ్ుమైనందున, ప్ితి తల్లి , తండరి మరియు సంరక్షకుడ్ర వారి
ప్రలిల విదు గురించి అరిం చేసుకోవడ్ంలో మరియు పాలుప్ంచుకోవడ్ంలో వారికి సహాయప్డ్టానికి మేము క ంత పాిథమిక సమాచనరానిన
అంద్సుుననందుకు సంతోషరసు ున్ననము.
అనిన పాఠుప్పసు కాలు ఆంగి ంలో అంద్ంచబడ్తనయి; అయితే, మేము నిరంతరం కీలక ప్తనిలను మరియు సమాచనరానిన మా పాింతంలో అతుంత
తరచుగా అభ్ురిించబడరన భాషలోి అనువద్స్ాుము.
Prince William County ప్బ్లిక్ పాఠశాలల వెబ్ సైట్–pwcs.edu–మరియు ప్ితేుక పాఠశాల సైట్లు రండరంటిలోని ముఖ్ుమైన మరియు
నిరంతరం నవీకరించే సమాచనరం వలన వివిధ భాషలోి మాటాిడేవారు ప్ియోజన్ననిన ప ందవచుు. అందరూ ప్ిముఖ్ Google అనువాద
స్ాధన్ననిన కల్లగే ఉంటారు, ఇద్ 50కి ప్ైగా భాషలోి ప్రిమిత అనువాద్ననిన అంద్సుుంద్. కంప్యుటర్ చేసరన అనువాద్నలు అంత ఖ్చిుతంగా
ఉండ్వప, అయినప్ుటికీ పాఠశాల సమాచనరానికి విలువెైన ల్లంక్లను అంద్స్ాుయి. మీకు ఇంటి వదద కంప్యుటర్ అందుబాట లో లేకపో తే, ఏద్ైన్న
ప్బ్లిక్ ల ైబర
ి ీలో ఉననద్ననిన మీరు ఉప్యోగించుకోవచుు.
అతుంత ముఖ్ుముగా, పాఠశాల విభాగం విద్నురిి మరియు తల్లి దండ్రిల హకుకలు, బాధుతలు, అంచన్నలు మరియు పాఠశాల విదుకు
సంబంధంచిన ఇతర సమసులు మరియు విద్నురుిలు ప ందగల ప్ియోజన్నలు మరియు సేవల గురించి అవసరమైన సమాచనరానిన కల్లగి ఉనన
ప్తనిలను అరిం చేసుకోవడ్ంలో ఏ భాషలోని వకు లకైన్న సహాయప్డ్టం కోసం నిప్పణుల ైన అనువాదకులను అందుబాట లో ఉంచుతుంద్.
ప్ితిఒకకరి ఇనప్పట్ యొకక అరిం వివరించబడరందని మరియు వారికి అరి ం అయిుందని నిరాారించుకోవడననికి అనువాదకులు ఈ విషయాల
గురించి తల్లి దండ్రిలతో సమావేశాలను నిరాహంచడ్ం ద్నారా సహాయప్డ్తనరు. ఈ సేవలు కుట ంబాలకు ఉచితంగా అంద్ంచబడ్తనయి.
మీకు నిర్దిష్ట సహాయం అవసరమైనప్పుడు, ఈ ప్ద్ధ తుల్లో దేన్నైనా ఉప్యోగదంచండి.


ఆనల ైన–మీ భాషలోని ప్ేజీకి చేరుకోవడననికి translations.pwcs.eduకి వెళ్ిండర



వుకిుగత రూప్ంలో–మీ ప్రలిల పాఠశాలను సందరిశంచండర. మీ భాష వకు అందుబాట లో ఉండే అవకాశం తకుకవగా ఉండ్వచుు.
అయినప్ుటికీ, ఉద్య ుగి మీకు సహాయం అంద్ంచడననికి పో సట ర్ని ఉప్యోగిస్ు ారు.

అనిన సందరాాలోి, మీరు కింి ద్ వాటిని అంద్ంచనలని కోరతనము:



o

మీ ప్ేరు మరియు మీ ప్రలిల యొకక ప్ేరు;

o

మీ ప్రలిల యొకక పాఠశాల, గేడ్
ి స్ాియి మరియు ఉపాధనుయుని ప్ేరు;

o

మీరు మాటాిడనలనుకున్ే వుకిు (ప్ేరు లేద్న ఉద్య ుగం ద్నారా) మరియు చరు యొకక విషయం; మరియు

o

టెల్లఫో న నంబర్ మరియు మిమమల్లన సంప్ిద్ంచడననికి అనువెైన సమయం.

మీ ప్రలిలు పాఠశాల నుండర సమావేశ అభ్ురిన్న సంద్ేశానిన ఇంటికి తీసుక సేు ; లేద్న మీరు ఉపాధనుయుడ్ర లేద్న ఇతర పాఠశాల అధకారితో
చరును ఏరాుట చేయాలనుకుంటే, ఈ ముఖ్ుమైన సంభాషణలోి సహాయం కోసం అనువాదకుడరని అడ్గడననికి ఎగువ ప్దా తులను
ఉప్యోగించండర. స్ాధుమైనంత తారగా మీకు సమాధననం ఇవాబడ్రతుంద్.

మీ సంలగనత మీ ప్రలిల విదులో స్ానుకూల వుతనుస్ానిన కల్లగిసు ుంద్ మరియు ఈ సేవలను మీకు అందుబాట లో ఉంచడ్ం ద్నారా మేము
సహాయం చేయడననికి ఆసకిుగా ఉన్ననము. ఈ ఉతు రం మీ ప్టి మరియు మీ ప్రలిల ప్టి Prince William County ప్బ్లిక్ పాఠశాలల యొకక
నిబదా తను సుషట ంగా తల్లయజేసు ుందని మేము ఆశిసుున్ననము. మీరు ప్ితిఒకక విద్నురిి ప్ిప్ంచ-స్ాియి విదును అందుకోవాలన్ే మా కోరికను
ప్ంచుకుంటారని న్ేను విశాసరసు ున్ననను.
భ్వద్ీయులు,

Dr. Steven Walts
పాఠశాలల అధుక్షుడ్ర
*pwcs.eduని సందరిశంచేటప్పుడ్ర, ఈ సంద్ేశంలో వివరించిన సమాచనరం కల్లగిన ప్ేజీలను గురిుంచడననికి రంగులతో కూడరన గలిబ్
చిహనం కోసం చూడ్ండర.

