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ಆತ್ಮ ೀಯ ಪೀಷಕರೆ/ಪಾಲಕರೆ: 
 

149 ಕ್ಕೂ  ಹೆಚ್ಚು  ಭಾಷೆಗಳನ್ನು  ಮಾತನಾಡುವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಯ ಶಾಲಾ ಸಮುದಾಯ, ಪಿ್ರ ನ್್ಸ  ವಿಲಿಯಂ ಕೌಂಟಿ ಸಾವವಜನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ (PWCS) 
ಸುಸಾಾ ಗತ. ಕುಟೌಂಬ ಮತ್ತು  ಸಮುದಾಯದ ನಿಗದಿತ ಕಾಯವಕಿಮ ನಮಮ  ನಾಲ್ಕೂ  ವಷವಗಳ ಕಾಯವತಂತಿದ ಯೀಜನೆಯಲಿಿ  ಪಿ್ಮುಖ 
ಬದಧ ತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ನಿಮಮ  ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಭವಿಷಯ ದಲಿಿ  ಧ್ನಾತಮ ಕ ವಯ ತ್ಯಯ ಸವನ್ನು  ಮಾಡಲ್ಕ ನಾವು ಒಟ್ಟಾ ಗಿ ಸಹಕಾರದಿೌಂದ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುವುದನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದು ಅತಯ ಗತಯ . ನಿಮಗೆ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಯ ಖ್ಯಯ ನ ಮತ್ತು  ಅನ್ನವ್ಯದ ಸೇವೆಗಳೌಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಲ್ಕ ನಾವು, ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಿ  ನಿಮಮ  ಪಾಲ್ಕದಾರರಾಗಿ,ಲಭಯ ವಿದೆದ ೀವೆ 
 

ಶಾಲಾ ವಿಷಯಕೊ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿವೂ ಇೌಂಗಿಿಷ್ನಲಿಿವೆ; ಆದಾಗ್ಯಯ , ಪಿ್ಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಅಗತಯ  ತ್ಳಿವಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ನಮಮ  
ಸಮುದಾಯದಲಿಿ  ಹೆಚ್ಚು  ವಿನಂತ್ಸಿದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನವ್ಯದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಭಾಷಾ ಕುಟೌಂಬಗಳ್ಳ ಅಗತಯ  ಮಾಹಿತ್ಯೌಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು  
ಅರ್ವಮಾಡಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಕ PWCS ವೃತ್ು ಪ್ರ ವ್ಯಯ ಖ್ಯಯ ನಕಾರರು ಮತ್ತು  ಅನ್ನವ್ಯದಕರನ್ನು  ಸಹ ಒದಗಿಸುತು ದೆ. ಇದು ವಿದಾಯ ರ್ಥವ 
ಮತ್ತು  ಪೀಷಕರ ಹಕುೂ ಗಳ್ಳ, ಜವ್ಯಬ್ದದ ರಿಗಳ್ಳ, ನಿರಿೀಕೆೆ ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಲಭಯ ವಿರುವ ಪಿ್ಯೀಜನಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳ್ಳ ಸೇರಿದಂತೆ 
ಇತರ ಶಾಲಾ-ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಒಳಗೌಂಡಿರುತು ದೆ.  
 

ಕುಟೌಂಬಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ು ವಿಲಿದೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗಳ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೀಷಕ/ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮ್ಮ ೀಳನಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾೌಂತರ 
ಸೇವೆಗಳೌಂದಿಗೆ ಸಹ ವ್ಯಯ ಖ್ಯಯ ನಕಾರರು ಒದಗಿಸಬಹುದು.  
 

ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ  ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಾಗ ನಿೀವು ಈ ವಿಧಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದನ್ನಾ ದರೂ ಬಳಸಬಹುದು: 
 

• ಆನ್ಸಲೈನ್ಸ-PWCS.edu ಗೆ ಹೀಗಿ ಮತ್ತು  ಪುಟದ ಮೇಲಿನ ಎಡಭಾಗದಲಿಿ  "ಸಾ ಯಂ ಅನ್ನವ್ಯದ" ಅರ್ವ್ಯ "PWCS ಅನ್ನವ್ಯದಗಳ್ಳ" ಆಯ್ಕೂಮಾಡಿ. 
ಗಣಕೀಕೃತ ಅನ್ನವ್ಯದಗಳ್ಳ ದೀಷಯುಕು ವ್ಯಗಿರಬಹುದು ಆದಾಗ್ಯಯ  ಶಾಲೆಯ ಮಾಹಿತ್ಗೆ ಅಮೂಲಯ ವ್ಯದ ಲಿೌಂಕ್ಗಳನ್ನು  ಹೌಂದಿದೆ. ನಿಮಮ  
ಬಳಿ ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಇಲಿದಿದದ ಲಿಿ , ದಯವಿಟಾ  ನಿಮಮ  ವಿದಾಯ ರ್ಥವಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು  ಸಂಪ್ಕವಸಿ.  

• ವೈಯಕು ಕವ್ಯಗಿ—ನಿಮಮ  ಮಗುವಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಅರ್ವ್ಯ ನಮಮ  ಜಾಗತ್ಕ ಸಾಾ ಗತ ಕೌಂದಿಗಳಲಿಿ  ಒೌಂದನ್ನು  ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಮನಸ್ಾ ಸ್ ಸೌಂಟರ್ 
ಅನ್ನು  571-402-3800 ಅರ್ವ್ಯ ವುಡ್ಬಿ್ರಡ್್  ಸೌಂಟರ್ಗೆ 571-374-6813 ನಲಿಿ  ಕರೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮಮ  ಭಾಷೆಯ ಸಿಪ ೀಕರ್ ವೈಯಕು ಕವ್ಯಗಿ 
ಲಭಯ ವಿಲಿದಿದದ ರೆ, ಉದಯ ೀಗಿ ನಿಮಮ  ಭಾಷೆಯ ಅಗತಯ ಗಳನ್ನು  ನಿಧ್ವರಿಸಲ್ಕ ಮತ್ತು  ವ್ಯಯ ಖ್ಯಯ ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಲ್ಕ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಲ್ಕ ಭಾಷಾ ಭಾಷಾೌಂತರ  ಪೀಸಾ ರ್ ಅನ್ನು  ಬಳಸುತ್ಯು ರೆ. 

 

ನಿಮಮ  ಶಾಲೆಯನ್ನು  ಸಂಪ್ಕವಸುವ್ಯಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲ್ಕ ನಿಮಮ ನ್ನು  ಕಳಲಾಗುತು ದೆ: 
o ನಿಮಮ  ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ನಿಮಮ  ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು; 

o ನಿಮಮ  ಮಗುವಿನ ಶಾಲೆ, ಗಿೆ ೀಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು; 

o ನಿೀವು ಮಾತನಾಡಲ್ಕ ಬಯಸುವ ವಯ ಕು  (ಹೆಸರಿನಿೌಂದ ಅರ್ವ್ಯ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ), ಮತ್ತು  ಚ್ರ್ಚವಯ ವಿಷಯ; ಮತ್ತು  

o ನಿೀವು ಅತಯ ೌಂತ ಅನ್ನಕ್ಕಲವ್ಯಗಿ ತಲ್ಕಪ್ಬಹುದಾದ ದೂರವ್ಯಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಸಮಯ. 
 

ನಿಮಮ  ಮಗು ಶಾಲೆಯೌಂದ ಭೇಟಿಯನ್ನು  ವಿನಂತ್ಸಿರುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು  ಮನೆಗೆ ತಂದರೆ ಅರ್ವ್ಯ ನಿೀವು ಶಿಕ್ಷಕರೌಂದಿಗೆ ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ ಶಾಲಾ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳೌಂದಿಗೆ ಚ್ರ್ಚವಯನ್ನು  ಏಪ್ವಡಿಸಲ್ಕ ಬಯಸಿದರೆ, ದಯವಿಟಾ  ವ್ಯಯ ಖ್ಯಯ ನ ಸೇವೆಗಳೌಂದಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು  ವಿನಂತ್ಸಲ್ಕ ಮೇಲಿನ 
ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ. ನಮಮ  ಕಚೇರಿಗಳ್ಳ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯದಷ್ಟಾ  ಬೇಗ ನಿಮಮ ನ್ನು  ಸಂಪ್ಕವಸುತು ವೆ. 

 

ನಿಮಮ  ವಿದಾಯ ರ್ಥವ(ಗಳ) ಯಶಸ್ನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳು ಲ್ಕ ಒಟ್ಟಾ ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಕ ನಾನ್ನ ಎದುರು ನೀಡುತ್ು ದೆದ ೀನೆ! 
 

ಮನಃಪ್ಯವವಕ ವ್ಯಗಿ 
 

 
    ಲತ್ಯನಾಯ  ಡಿ. ಮ್ಕ್ಡೇಡ್, ಈಡಿ.ಡಿ 
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