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Superintendent’s Multilingual Letter_Lao 

 
ສະບາຍດີ ພ ໍ່ ແມໍ່ /ຜ ູ້ ປົກຄອງ ທີໍ່ ຮັກແພງ: 
 

ຍິນດີຕູ້ອນຮັບສ ໍ່ໂຮງຮຽນລັດເຂດປົກຄອງ Prince William (PWCS), ເຊິໍ່ ງເປັນໂຮງຮຽນຊຸມຊົນທີໍ່ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍພາສາເວົູ້ າທີໍ່ ຫຼາຍກວໍ່າ 149 ພາສາ. 
ການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນເປັນຄ າໝັູ້ ນສັນຍາທີໍ່ ສ າຄັນໃນແຜນຍຸດທະສາດສີໍ່ ປີຂອງພວກເຮົາ, ແລະ 
ມັນເປັນສິໍ່ ງຈ າເປັນເພ ໍ່ ອຮັບປະກັນວໍ່າພວກເຮົາເຮັດວຽກຮໍ່ວມກັນ ເພ ໍ່ ອສູ້າງຄວາມແຕກຕໍ່າງທາງບວກໃນດູ້ານການສຶກສາ ແລະ 
ອະນາຄົດຂອງລ ກຂອງທໍ່ານ. ໃນຖານະເປັນຄ ໍ່ຮໍ່ວມງານຂອງທໍ່ານໃນດູ້ານການສຶກສາ, ພວກເຮົາພູ້ ອມທີໍ່ ຈະຊໍ່ວຍທໍ່ານໃນການບ ລິການແປພາສາ ແລະ 
ການແປເອກະສານໃດໆທີໍ່ ທໍ່ານອາດຈະຕູ້ອງການ. 
 

ເອກະສານໂຮງຮຽນທັງໝົດແມໍ່ນເປັນພາສາອັງກິດ; ແນວໃດກ ໍ່ ຕາມ ເອກະສານສ າຄັນ ແລະ 
ການສ ໍ່ ສານທີໍ່ ຈ າເປັນແມໍ່ນໄດູ້ຖ ກແປເປັນພາສາທີໍ່ ທູ້ອງຖິໍ່ ນຂອງພວກເຮົາ ຕາມຄວາມຕູ້ອງການຫຼາຍທີໍ່ ສຸດແລູ້ວ. PWCS ຍັງສະໜອງນາຍແປພາສາ 
ແລະ ນັກແປແບບມ ອາຊີບ ເພ ໍ່ ອຊໍ່ວຍໃຫູ້ຄອບຄົວທີໍ່ ເວົູ້ າໄດູ້ຫຼາຍພາສາເຂົູ້ າໃຈເອກະສານທີໍ່ ມີຂ ູ້ ມ ນທີໍ່ ຈ າເປັນອີກດູ້ວຍ. ນີູ້ ລວມມີສິດທິ, 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກຮຽນ ແລະ ພ ໍ່ ແມໍ່ , ແລະ ປະເດັນອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂູ້ອງກັບໂຮງຮຽນ ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 
ການບ ລິການທີໍ່ ມີຕ ໍ່ ນັກຮຽນ.  
 

ນາຍແປພາສາຍັງສາມາດສະໜັບສະໜ ນການບ ລິການແປພາສາ ສ າລັບກອງປະຊຸມພ ໍ່ ແມໍ່ /ຄ ອາຈານ 
ທີໍ່ ກໍ່ ຽວກັບເລ ໍ່ ອງຂອງນັກຮຽນໂດຍບ ໍ່ ມີຄໍ່າໃຊູ້ຈໍ່າຍຕ ໍ່ ຄອບຄົວ.  
 

ທ່ານອາດຈະໃຊ້ວິທີໃດໜ ່ ງເຫ  ່ ານ້ີ ເມຼື່ ອທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອສະເພາະ: 
 

• ທາງອອນລາຍ—ໄປທີໍ່  PWCS.edu ແລະ ເລ ອກ “ການແປພາສາອັດຕະໂນມັດ (Auto Translate)” ຫຼ  “ການແປພາສາ PWCS (PWCS 

Translations)” ຢ ໍ່ດູ້ານຊູ້າຍເທິງຂອງໜູ້ າເວັບໄຊທ໌. 
ການແປດູ້ວຍຄອມພິວເຕີອາດຈະບ ໍ່ ສົມບ ນແບບແຕໍ່ ຍັງມີລິູ້ ງທີໍ່ ມີປະໂຫຍດທີໍ່ ເຂົູ້ າໄປຍັງຂ ູ້ ມ ນຂອງໂຮງຮຽນໄດູ້ . ຖູ້າຫາກທໍ່ານບ ໍ່ ມີຄອມພິວເຕີ, 

ກະລຸນາຕິດຕ ໍ່ ກັບໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນຂອງທໍ່ານ.  
• ດູ້ວຍຕົນເອງ—ໄປຢູ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນຂອງລ ກທໍ່ານ ຫຼ  ສ ນຕູ້ອນຮັບທົໍ່ ວໂລກຂອງພວກເຮົາ. ໂທຫາສ ນ Manassas ທີໍ່  571-402-3800 ຫຼ  ສ ນ 

Woodbridge ທີໍ່  571-374-6813. ຖູ້າຫາກບ ໍ່ ມີຜ ູ້ ເວົູ້ າພາສາຂອງທໍ່ານແບບຕົວຕ ໍ່ ຕົວ, ພະນັກງານຈະໃຊູ້ໂປສເຕີການແປພາສາ 
ເພ ໍ່ ອກ ານົດຄວາມຕູ້ອງການພາສາຂອງທໍ່ານ ແລະ ຊໍ່ວຍທໍ່ານໃຫູ້ມີການຮັບບ ລິການນາຍແປພາສາ. 

 

ເມ ໍ່ ອຕິດຕ ໍ່ ກັບໂຮງຮຽນຂອງທໍ່ານ, ທໍ່ານຈະຖ ກຮູ້ອງຂ ໃຫູ້ສະໜອງສິໍ່ ງດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີູ້ : 
o ຊ ໍ່ ຂອງທໍ່ານ ແລະ ຊ ໍ່ ລ ກຂອງທໍ່ານ; 

o ໂຮງຮຽນຂອງລ ກທໍ່ານ, ລະດັບຊັູ້ ນຮຽນ ແລະ ຊ ໍ່ ຂອງຄ ສອນ; 

o ບຸກຄົນ (ຕາມຊ ໍ່  ຫຼ  ອາຊີບ) ທີໍ່ ທໍ່ ານຕູ້ອງການທີໍ່ ຈະເວົູ້ ານ າ ແລະ ຫົວຂ ູ້ ຂອງການສົນທະນາ ແລະ 
o ເບີໂທລະສັບ ແລະ ເວລາທີໍ່ ສາມາດຕິດຕ ໍ່ ທໍ່ ານໄດູ້ດີທີໍ່ ສຸດ. 

 

ຖູ້າລ ກຂອງທໍ່ານເອົາຂ ູ້ ຄວາມຈາກໂຮງຮຽນເພ ໍ່ ອຂ ການປະຊຸມມາເຮ ອນ, ຫຼ  ຖູ້າທໍ່ານຕູ້ອງການຈັດການສົນທະນາກັບຄ ສອນ ຫຼ  
ເຈົູ້ າໜູ້ າທີໍ່ ອ ໍ່ ນໆຂອງໂຮງຮຽນ, ກະລຸນາໃຊູ້ວິທີການຂູ້າງເທິງເພ ໍ່ ອຂ ຄວາມຊໍ່ວຍເຫຼ ອກໍ່ຽວກັບການບ ລິການແປພາສາ. 
ບັນດາຫູ້ອງການຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕ ໍ່ ຫາທໍ່ ານໂດຍໄວເທົໍ່ າທີໍ່ ຈະໄວໄດູ້ . 

 

ຂູ້າພະເຈົູ້ າຫວັງວໍ່າຈະຮໍ່ວມງານກັບທໍ່ານ ເພ ໍ່ ອຮັບປະກັນຄວາມສ າເລັດຂອງນັກຮຽນຂອງທໍ່ານ! 
 

ດູ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, 
 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 
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