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प्रिय पालक 
 
प्रिन्स प्रिल्यम काउंटी पब्लिक सू्कल मधे्य आपले स्वागत आहे. हा एक िैप्रिध्यपूर्ण शाळेचा समुदाय आहे, प्रिथे 149 पेक्षा िास्त भाषा बोलल्या 

िातात. कुटंुब आप्रर् समुदाय/समाि िप्रतबद्धता ही आमच्या चार िषाांच्या धोरर्ात्मक योिनेची िचनबद्धता िप्रतबद्धता आहे, आप्रर् तुमच्या 

मुलाच्या प्रशक्षर् आप्रर् भप्रिष्यामधे्य सकारात्मक बदल करण्यासाठी आपर् एकप्रितपरे् काम करत आहोत याची प्रनब्लचचती कररे् महत्त्वाचे 

आहे. तुमचा शैक्षप्रर्क भागीदार म्हरू्न आम्ही तुम्हाला कोर्त्याही दुभाषी आप्रर् अनुिाद/भाषांतर सेिांसाठी सहाय्य देण्यासाठी उपलब्ध 

आहोत. 
 

सिण शालेय साप्रहत्य इंग्रिीमधे्य आहे; परंतु महत्त्वाची कागदपिे आप्रर् आिचयक पिव्यिहार समुदायाने सिाणप्रधक प्रिनंती केलेल्या भाषांमधे्य 

अनुिाप्रदत केलेला आहे. PWCs बहुभाप्रषक कुटंुबांना महत्त्वाची माप्रहती असलेली कागदपिे समिण्यास मदत व्हािी म्हरू्न व्यािसाप्रयक 

दुभाषी आप्रर् अनुिादक देखील उपलब्ध करून देतात. यामधे्य प्रिद्याथी आप्रर् पालक यांचे अप्रधकार, िबाबदाऱ्या, अपेक्षा आप्रर् इतर 

प्रिद्यार्थ्ाांसाठी उपलब्ध असलेले लाभ आप्रर् सेिांसप्रहत शाळेसंबंप्रधत इतर बाबी समाप्रिष्ट असतात.  
 

दुभाषी प्रिद्यार्थ्ाांसंबंप्रधत बाबीसंाठी पालक/प्रशक्षक सभांकररता अनुिाद सेिांसाठी देखील कुटंुबांना प्रिनामूल्य सहाय्य करू शकतात  
 

तुम्हाला विविष्ट मदत हिी असेल तेव्हा तुम्ही पुढीलपैकी कोणतीही सेिा िापरू िकता: 
 

• ऑनलाइन – PWCs.edu या िेबसाईटिर िा आप्रर् पेिच्या डाव्या बािूला िर “Auto Translate” प्रकंिा “PWCS Translations” प्रनिडा. 

कम्प्युटर/संगर्काने केलेला अनुिाद सदोष असू शकेल परंतु तरीही त्यामधे्य शाळेची माप्रहती असलेल्या महत्त्वाच्या प्रलंक्स असतील.  

तुमच्याकडे कम्प्युटर/संगर्क नसेल, तर तुमच्या प्रिद्यार्थ्ाणच्या शाळेला भेट द्या.  

• िैयब्लिकररत्या – तुमच्या मुलाच्या शाळेला प्रकंिा आमच्या िागप्रतक स्वागत कें द्राला भेट द्या. मानसास सेंटर(Manassas Center) - 571-

402-3800 प्रकंिा िूडप्रिि सेंटर(Woodbridge Center) - 571-374-6813 येथे फोन करा. िर तुमची भाषा बोलर्ारी व्यिी स्वतः  उपलब्ध 

नसेल, तर एक कमणचारी तुम्हाला आिचयक असलेली भाषा प्रनधाणररत करण्यासाठी आप्रर् तुम्हाला दुभाषी सेिा प्रमळण्यास सहाय्य 

करण्यासाठी एक भाषा अनुिाद फलक िापरेल. 

 

तुम्ही शाळेशी संपकण  साधाल तेव्हा तुम्हाला पुढील माप्रहती देण्यास सांप्रगतले िाईल: 

o तुमचे नाि आप्रर् तुमच्या मुलाचे नाि; 
o तुमच्या मुलाची शाळा, आप्रर् प्रशक्षकाचे नाि; 
o तुम्हाला ज्ांच्याशी बोलायचे आहे ती व्यिी(त्यांचे नाि प्रकंिा कामाचे पद), आप्रर् चचेचा प्रिषय; आप्रर् 
o टेप्रलफोन क्रमांक आप्रर् तुम्हाला योग्य असलेली िेळ. 

 

िर तुमच्या मुलाने घरी शाळेकडून भेटीच्या प्रिनंतीचा एखादा संदेश आर्ला, प्रकंिा तुम्हाला एखाद्या प्रशक्षकाबरोबर प्रकंिा शाळेच्या 
अप्रधकाऱ्याबरोबर चचेसाठी िेळ प्रनब्लचचत करायची असेल, तर दुभाषी सेिांसाठी सहाय्य प्रमळिण्यासाठी प्रिनंती करण्यासाठी िरील पद्धती 
िापरा.  आमचे अप्रधकारी शक्य प्रततक्या लिकर तुमच्याशी संपकण  साधतील. 

 

मी तुमच्या मुलाच्या यशाची प्रनब्लचचती करण्यासाठी एकप्रितपरे् काम करण्यासाठी उतु्सक आहे! 
 

आपली प्रिचिासू 
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