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પ્રિય વાલી:  
 

પ્રિન્સ પ્રવપ્રલયમ કાઉન્ટી પપ્રલલક સ્કૂલ (PWCS)માાં આપન ાં સ્વાગત છે, જ ેએક પ્રવપ્રવધતાસભર શાળા-સમ દાયનો પ્રિસ્સો છે, અને અપ્રિયાાં 
૧૪૯થી વધ  ભાષાઓ બોલાય છે.  અમારા 4 વષષના વ્યૂિાત્મક આયોજનમાાં ક ટ ાંબ અને સામાજીક સામેલગીરી તે ચાવીરૂપ સમપષણ છે, 
અને તમારાાં બાળકના પ્રશક્ષણ અને ભપ્રવષ્યમાાં િકારાત્મક ફેરફાર લાવવા માટે આપણે સાથ ેમળીને કામ કરીએ તે સ પ્રનપ્રિત કરવ ાં તે ખૂબ 
જ જરૂરી છે.   પ્રશક્ષણમાાં તમારાાં ભાગીદાર તરીકે, તમાર ેજ ેકોઈ પણ અન વાદ અને ભાષાાંતરની સેવાઓની જરૂરીયાત િોય તેમાાં મદદ 
કરવા માટે અમે ઉપલલધ છીએ.  
 

શાળાની સવષ પ્રશક્ષણસામગ્રી અાંગ્રજેીમાાં છે, પરાંત , મિત્ત્વના દસ્તાવેજો અને ચાવીરૂપ સાંવાદોનો સમ દાય દ્વારા ઇપ્રછછત અન્ય ભાષાઓમાાં 
અન વાદ કરી આપવામાાં આવ ેછે.   અન્ય ભાષાઓ બોલતા પપ્રરવારો જરૂરી માપ્રિતી ધરાવતા દસ્તાવેજોને સમજી શકે તે માટે PWCS 
વ્યાવસાપ્રયક દ ભાષીયા અને અન વાદકોની સેવાઓ પણ પૂરી પાડે છે.  આમાાં સામેલ છે પ્રવધાથી અને માતાપ્રપતાના િકો, જબાદબારીઓ, 
અપેક્ષાઓ, અને અન્ય શાળા સાંબાંપ્રધત બાબતો કે જમેાાં પ્રવદ્યાથીઓને ઉપલલધ લાભો અને સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે.    
 

પ્રવદ્યાથીને લગતી બાબતોમાાં માતાપ્રપતા/ પ્રશક્ષક સાંમેલનમાાં ક ટ ાંબને કોઈપણ ખચષ આપ્યા પ્રસવાય અન વાદ કરનાર ભાષાાંતરની સેવા દ્રારા 
ટેકો આપી શકે છે.   
 

કોઈ ચોક્કસ મ દ્દા પર મદદ માટે આપ નીચ ેજણાવેલ કોઈ પણ પદ્ધપ્રત અપનાવી શકો છો : 
 

• ઓનલાઈન- PWCS.edu ઉપર જાઓ અને પેજના મથાળે ડાબે તરફ આપેલ “ ઓટો ટર ાન્સલેટ” અથવા PWCS માાંથી કોઈએકને પસાંદ 
કરો. કમ્પપ્ય ટર દ્વારા કરાયેલ અન વાદમાાં થોડી કચાશ િોઇ શકે, પરાંત  તેમાાં શાળા અાંગેની માપ્રિતીની કીમતી કડીઓ િોઇ શકે છે.  જો 
તમારી પાસ ેકોમ્પપય ટર નથી, તો કૃપા કરીને તમારાાં પ્રવદ્યાથીની શાળાએ પિોાંચી જાવ.  

• જાતે – આપના બાળકની શાળાની અથવા અમારા વૈપ્રિક સ્વાગત સેન્ટરની મ લાકાત લો.  મનાસ્સાસ સેન્ટરને 571-402-3800 ઉપર 
અથવા વૂડબ્રીજ સેન્ટરને  571-374-6813 ઉપર કોલ કરો જો આપની ભાષા જાણતા દ ભાષીયા િાજર ન િોય, તો કોઈ કમષચારી 
અન વાદના પોસ્ટરનો ઉપયોગ કરીને આપની ભાષા અાંગેની જરૂરીયાતો જાણશ,ે અને દ ભાષીયાની સેવાઓ પૂરી પાડવામાાં મદદ કરશે.  

 

જ્યાર ેતમે શાળાનો સાંપકષ કરો, ત્યાર ેતમને નીચ ેજણાવેલ માપ્રિતી પૂછાશે :  
o તમારાં  અને તમારા બાળકન ાં નામ ; 
o તમારા બાળકની શાળા, ધોરણ અને પ્રશક્ષકન ાં નામ; 
o જ ેવ્યપ્રિ સાથ ેતમાર ેવાત કરવી છે તેન ાં નામ અથવા િોદ્દો, ચચાષનો પ્રવષય; અને  
o તમારો ટેપ્રલફોન નાંબર અને વાત કરવા માટે આપને સાન કૂળ સમય.  

 

જો તમારાં  બાળક સ્કૂલમાાંથી મીટી ાંગ માટેની પ્રવનાંતીનો સાંદેશ લઈને આવે, અથવા જો તમે પ્રશક્ષક સાથે અથવા શાળાના અન્ય કોઈ 
અપ્રધકારી સાથે ચચાષન ાં આયોજન કરવાન ાં ઈછછો છો તો, દ ભાષીયાાંની સેવાની સિાયની પ્રવનાંતી કરવા માટે કૃપા કરીને ઉપરની પધ્ધપ્રતનો 
ઉપયોગ કરો. અમારી ઓપ્રફસ જટેલ ાં જલ્દી શકાય બને તેટલ ાં જલ્દી તમારો સાંપકષ કરશ.ે  
 
તમારાાં પ્રવદ્યાથી (ઓ) ની સફળતાને સ પ્રનપ્રિત કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરવાની િ ાં રાિ જોઉ છ ાં !  

 

આપનો પ્રવિાસ ,  
 

 
    લતાન્યા પ્રડ. મેકડાડે, એજ. પ્રડ.  
શાળાઓના અધીક્ષક,  
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