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പ്രിയ മാതാരിതാക്കളേ/രക്ഷിതാളേ: 
 

149-ൽപ്പരം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന വേേിധ്യമാർന്ന സ്കൂ ൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയായ പ്രിൻസ് േില്യം കൗണ്ടി രബ്ലിക് സ്കൂ ൾസിളല്ക്്ക 

(PWCS) സവാഗതം. കുടുംബേും സമൂഹേുമായുള്ള ഇടപരടൽ ഞങ്ങേുപട നാല്് േർഷപെ സ്പ്ടാറ്റജിക് പ്ലാനിപല് പ്രധ്ാന 

പ്രതിബദ്ധതയാണ്, നിങ്ങേുപട കുട്ടിയുപട േിദ്യാഭയാസെില്ും ഭാേിയില്ും അനുകൂല്മായ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ നമ്മ്ൾ സഹകരിച്ച് 

പ്രേർെിക്കുന്നുപേന്്ന ഉറപ്പാളക്കണ്ടത് അതയാേശ്യമാണ്. േിദ്യാഭയാസെിപല് നിങ്ങേുപട രങ്കാേി എന്ന നില്യിൽ, നിങ്ങൾക്ക് 

ആേശ്യമാളയക്കാേുന്ന ഏത് േയാഖ്യാന, േിേർെന ളസേനങ്ങേില്ും ഞങ്ങൾ നിങ്ങപേ സഹായിക്കും. 
 

എല്ലാ സ്കൂ ൾ പമറ്റീരിയല്ുകേും ഇംഗ്ലീഷില്ാണുള്ളത്; എന്നിരുന്നാല്ും, പ്രധ്ാനപപ്പട്ട ളരഖ്കേും അതയാേശ്യമുള്ള 

ആശ്യേിനിമയങ്ങേും ഞങ്ങേുപട കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏറ്റേും കൂടുതൽ ആേശ്യപപ്പടുന്ന ഭാഷകേിളല്ക്ക് േിേർെനം 

പെയ്യപപ്പടുന്നു. അതയാേശ്യമുള്ള േിേരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ളരഖ്കൾ മനസ്സില്ാക്കാൻ ബഹുഭാഷാ കുടുംബങ്ങപേ 

സഹായിക്കുന്നതിന് PWCS പപ്രാഫഷണൽ േയാഖ്യാതാക്കപേയും േിേർെകപരയും ല്ഭയമാക്കുന്നു. ഇതിൽ 

േിദ്യാർത്ഥികേുപടയും രക്ഷിതാക്കേുപടയും അേകാശ്ങ്ങൾ, ഉെരോദ്ിെങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷകൾ, േിദ്യാർത്ഥികൾക്ക ്ല്ഭയമായ 

ആനുകൂല്യങ്ങേും ളസേനങ്ങേും ഉൾപപ്പപടയുള്ള സ്കൂ േുമായി ബന്ധപപ്പട്ട മറ്റ് കാരയങ്ങൾ എന്നിേ ഉൾപപ്പടുന്നു.  
 

കുടുംബെിന ്യാപതാരു പെല്േുമില്ലാപത നൽകാപത േയാഖ്യാതാക്കൾക്ക് േിദ്യാർത്ഥിയുപട കാരയങ്ങേുമായി ബന്ധപപ്പട്ട 

രക്ഷാകർതൃ/അധ്യാരക ളകാൺഫറൻസുകൾക്കായി േിേർെന ളസേനങ്ങപേ രിന്തുണയക്്കാനും കഴിയും.  
 

നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സഹായം ആവശ്േമുള്ളത്പാൾ ഇനിപറയുന്ന രീയികളിൽ ഏതയങ്കിലും ഉരത്യാഗിക്കാം: 
 

• ഓൺവല്നിൽ—PWCS.edu എന്നതിളല്ക്ക് ളരായി ളരജിന്പറ മുകേിൽ ഇടതുേശ്െുള്ള “ഓളട്ടാ പ്ടാൻസളല്റ്റ്” അപല്ലങ്കിൽ 

“PWCS േിേർെനങ്ങൾ” തിരപെടുക്കുക. കംരയൂട്ടവറസ് പെയ്ത േിേർെനങ്ങൾ അരൂർണ്ണമായിരിക്കാപമങ്കില്ും, 

ഇളപ്പാഴും സ്കൂ ൾ േിേരങ്ങേിളല്ക്ക് പ്രധ്ാനപപ്പട്ട ല്ിങ്കുകൾ ഉണ്്ട. നിങ്ങൾക്ക ്കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപല്ലങ്കിൽ, ദ്യോയി നിങ്ങേുപട 

േിദ്യാർത്ഥിയുപട സ്കൂ േിൽ ബന്ധപപ്പടുക.  

• േയക്തിരരമായി—നിങ്ങേുപട കുട്ടിയുപട സ്കൂൾ അപല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങേുപട ളഗ്ലാബൽ പേൽക്കം പസനറ്റുകേിൽ ഒപരണ്ണം 

സന്ദർശ്ിക്കുക. 571-402-3800 എന്ന നമ്പ്റിൽ മനസ്സാസ് പസനറ്റിളല്ളക്കാ 571-374-6813 എന്ന നമ്പ്റിൽ േുഡ്്പ്ബിഡ്ജ് 

പസനറ്റിളല്ളക്കാ േിേിക്കുക. നിങ്ങേുപട ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നയാൾ ല്ഭയമപല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങേുപട ഭാഷാ ആേശ്യങ്ങൾ 

നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും േയാഖ്യാന ളസേനങ്ങൾ ളനടുന്നതിന് നിങ്ങപേ സഹായിക്കുന്നതിനും ഒരു ജീേനക്കാരൻ ഭാഷാ 

േിേർെന ളരാസ്റ്റർ ഉരളയാഗിക്കും. 

 

നിങ്ങേുപട സ്കൂ േുമായി ബന്ധപപ്പടുളമ്പ്ാൾ, ഇനിപ്പറയുന്നേ നൽകാൻ നിങ്ങളോട് ആേശ്യപപ്പടും: 

o നിങ്ങേുപട ളരരും നിങ്ങേുപട കുട്ടിയുപട ളരരും; 

o നിങ്ങേുപട കുട്ടിയുപട സ്കൂ ൾ, ളപ്ഗഡ്് പല്േൽ, അധ്യാരകന്പറ ളരര;് 

o നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ആപ്ഗഹിക്കുന്ന േയക്തി (ളരര് അപല്ലങ്കിൽ ളജാല്ി പ്രകാരം), െർച്ചയുപട േിഷയം; ഒപ്പം 

o നിങ്ങപേ സൗകരയപ്രദ്മായി ബന്ധപപ്പടാൻ കഴിയുന്ന പടല്ിളഫാൺ നമ്പ്റും സമയേും. 

 

നിങ്ങേുപട കുട്ടി ഒരു മീറ്റിംഗിന ്അഭയർത്ഥിക്കുന്ന സളന്ദശ്ം സ്കൂ േിൽ നിന്്ന േീട്ടിളല്ക്ക ്പകാണ്ടുേരികയാപണങ്കിളല്ാ, 

അപല്ലങ്കിൽ ഒരു അധ്യാരകളനാളടാ മറ്റ് സ്കൂ ൾ ഉളദ്യാഗസ്ഥളനാളടാ ഒരു െർച്ച നടൊൻ നിങ്ങൾ ആപ്ഗഹിക്കുന്നുപേങ്കിളല്ാ, 

േയാഖ്യാന ളസേനങ്ങേുമായി ബന്ധപപ്പട്ട് സഹായം അഭയർത്ഥിക്കാൻ മുകേില്ുള്ള രീതികൾ ഉരളയാഗിക്കുക. ഞങ്ങേുപട 

ഓഫീസുകൾ കഴിയുന്നപ്ത ളേഗെിൽ നിങ്ങപേ ബന്ധപപ്പടും. 
 

നിങ്ങേുപട േിദ്യാർത്ഥി(കേുപട) േിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരുമിച്ച് പ്രേർെിക്കാൻ ഞാൻ ആപ്ഗഹിക്കുന്നു! 
 

േിശ്വസ്തതളയാപട, 
 

 
    ല്തനയ ഡ്ി. മക്ളഡ്ഡ്്, Ed.D. 
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