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প্রিয় অপ্রিিাবক, 
 

প্রিন্স উইপ্রিয়াম কাউপ্রি পাবপ্রিক সু্কলি (PWCS) স্বাগতম। এটি একটি ববপ্রিত্র্যময় সু্কি-সমাজ যেখালে ১৪৯টিরও যবপ্রি িাষায় কথা বিা 
হয়। পাপ্ররবাপ্ররক এবং সামাপ্রজক দায়বদ্ধতা আমালদর িতুববষীয় যকৌিি পপ্ররকল্পোর একটি িধাে িপ্রতশ্রুপ্রত, এবং আপোর প্রিশুর প্রিক্ষা ও 
িপ্রবষযলতর বযাপালর ইপ্রতবািক পাথবকয সুপ্রেপ্রিত করলত আমালদর পরস্পলরর সালথ একলত্র্ কাজ করা অতযন্ত িলয়াজেীয়।    প্রিক্ষায় 
আপোর সঙ্গী প্রহসালব, আমরা সববদা রলয়প্রি আপোর িলয়াজেীয় যেলকাে িাষান্তর বা অেুবাদ সংক্রান্ত পপ্ররলষবা প্রদলয় সহায়তা করলত।  
 

সু্কিসংক্রান্ত সমস্ত েপ্রথপত্র্ ইংলরপ্রজলত রলয়লি; এবং, মূি েপ্রথ ও িলয়াজেীয় খবরাখবরগুপ্রি  আমালদর এই সমালজর সববাপ্রধক অেুলরাধ করা 
িাষাগুপ্রিলত অেুবাদ করা হয়। এিাডাও বহুিাপ্রষক পপ্ররবারগুপ্রিলক িলয়াজেীয় তথয সহ েপ্রথগুপ্রি বুঝলত সাহােয করার জেয PWCS 

যপিাদার যদািাষী এবং অেুবাদক িদাে কলর । এরমলধয রলয়লি িাত্র্ এবং অপ্রিিাবলকর অপ্রধকারগুপ্রি, দাপ্রয়ত্ব, িাপ্রহদা এবং অেযােয 
সু্কিসংক্রান্ত প্রবষয় যেমে িাত্র্লদর জেয িাপ্ত সুপ্রবধা ও পপ্ররলষবা ইতযাপ্রদ।  
 

িাষাপ্রবলদরা অপ্রিিাবক/প্রিক্ষক পরামিব সিালতও িাত্র্লদর প্রবষয়ক প্রবপ্রিন্ন অেুবাদ পপ্ররলষবা প্রদলয় আপোর পপ্ররবারলক সহায়তা করলব 
প্রবোমুলিয।   
 

আপোর প্রেপ্রদবষ্ট সাহালেযর িলয়াজে হলি আপপ্রে এই পদ্ধপ্রতগুপ্রির যে যকালো একটি বযবহার করলত পালরে: 
 

• অেিাইে— PWCS.edu -যত প্রগলয় যপলজর উপলর বাাঁপ্রদলক “Auto Translate” বা “PWCS Translations” যকাে একটা প্রেববািে করুে।  
কপ্রিউটারাইজড অেুবাদ ত্রুটিপূর্ব হলত পালর, প্রকন্তু তবুও সু্কি সংক্রান্ত তলথযর বযাপালর কােবকরী যোগসূত্র্ রলয়লি। আপোর কালি 
কপ্রিউটার ো থাকলি, দয়া কলর আপোর িালত্র্র সু্কলি যোগালোগ করুে।   

• আপোর সন্তালের সু্কলি বা আমালদর যেলকালো যলাবাি ওলয়িকাম যসিালর সিরীলর োে। Manassas Center -যয় এই েম্বলর 571-402-
3800 অথবা Woodbridge Center -যয় এই েম্বলর 571-374-6813 যোগালোগ করুে।  েপ্রদ আপোর িাষার যকালো বক্তা তখে 
পাওয়া ো োয়, তাহলি যকালো কমী যসই িাষার অেুবাদ যপাস্টারসমূহ বযবহার কলর আপোর িাষাগত িাপ্রহদা প্রেধবারর্ করলত এবং 
বযাখযাপ্রয়ত পপ্ররলষবা যপলত আপোলক সহায়তা করলব।  

 

সু্কলির সালথ যোগালোগ করার সময়, আপোলক প্রেম্নপ্রিপ্রখতগুপ্রি িদাে করলত বিা হলব: 
o আপোর োম এবং আপোর সন্তালের োম; 

o আপোর সন্তালের সু্কি, যেড যিলিি, এবং প্রিক্ষলকর োম; 

o আপপ্রে যে বযপ্রক্তর (োম বা পদ দ্বারা) সালথ কথা বিলত িাে এবং আলিািোর প্রবষয়; এবং 
o যটপ্রিল াে েম্বর এবং যকাে সমলয় আপোর সালথ যোগালোগ করা যেলত পালর। 

 

আপোর সন্তাে েপ্রদ সু্কি যথলক যকাে আলিািো সিার বাতব া প্রেলয় আলস, অথবা আপপ্রে প্রেলজই সু্কলির যকােও প্রিক্ষক বা কমবকতব ার সলঙ্গ 
পরামিব করার কথা প্রির কলরে, তলব দয়া কলর উপপ্ররউক্ত িপ্রক্রয়া অেুসালর সহায়তা ও অেুবাদ পপ্ররলষবার জেয আলবদে করুে। 
আমালদর দপ্তর আপোর সলঙ্গ েত িীঘ্র সম্ভব যোগালোগ করলব। 

 

আপ্রম আিা রাপ্রখ আপোর সালথ একলত্র্ কাজ কলর আপোর িাত্র্(লদর)-র সা িয সুপ্রেপ্রিত করলত সক্ষম হব 

 

আপোর একান্ত অেুগত, 
 

 
    িটাপ্রেয়া প্রড. মযাকলডড Ed.D. (LATANYA D. MCDADE, Ed.D.) 

সু্কি সুপাপ্ররেলটেলডি 
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