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प्रिय आमाबुवा/अप्रििावक: 
 

प्रिन्स प्रवप्रियम काउन्टी पब्लिक सू्कल्स [Prince William County Public Schools (PWCS)]-मा तपाईंको स्वागत छ, प्रवप्रवधतािे पूर्ण एक यस्तो सू्कि 
समुदाय जहााँ 149-िन्दा बढी िाषाहरू बोप्रिन्छन्। पारिवारिक एवम् सामुदाप्रयक संिग्नता हाम्रो चाि-वषणको िर्नीप्रतक योजनाको िमुख िप्रतबद्धता हो, 
अप्रन तपाईंको प्रििुको प्रिक्षा एवम् िप्रवष्यमा एक सकािात्मक परिवतणन ल्याउनको िाप्रग हामी सबै प्रमिेि संयुक्त रूपमा कायण गनुण साथै यसिाई 
सुप्रनप्रित गनुण आवश्यक छ। प्रिक्षामा तपाईंको सहिागीको रूपमा, हामी तपाईंिाई आवश्यक कुनै पप्रन दोिासे अप्रन अनुवाद सेवा प्रनब्लि सहायता िदान 
गनणको िाप्रग उपिब्ध छ ।ं 
 

सू्किका सबै सामग्रीहरू अङ््गगे्रजी िाषामा छन्; यद्यप्रप, िमुख कागजातहरू तथा आवश्यक सि-सञ्चािहरू ती िाषाहरूमा अनुवाद गरिन्छन् जसको िाप्रग 
हाम्रो समुदाय अन्तगणत सवाणप्रधक अनुिोध गरिएका हुन्छन्। बहुिाषी परिवािहरूिाई आवश्यक जानकािीिे पूर्ण कागजातहरू िाम्रिी बुझाउनमा मद्दत 
पुऱ्याउन PWCS-िे पेसावाि दोिासेहरू अप्रन अनुवादकहरू उपिब्ध गिाउाँछ। यसमा प्रवद्याथीहरूिाई उपिब्ध सुप्रवधाहरू तथा सेवाहरू िगायत प्रवद्याथी 
ि आमाबुवाका अप्रधकािहरू, प्रजमे्मवािीहरू, अपेक्षाहरू, अप्रन सू्किप्रसत सम्बद्ध अन्य माप्रमिाहरू सामेि छन्।  
 

प्रवद्याथीहरूका माप्रमिाहरूप्रसत सम्बद्ध आमाबुवा/प्रिक्षक-प्रिप्रक्षका समे्मिनहरूमा पप्रन दोिासेहरूिे अनुवाद सेवाहरूको प्रदिामा मद्दत पुऱ्याउन सक्छन् 
अप्रन यसको िाप्रग परिवािहरूिे कुनै िुल्क प्रतनुणपदैन।  
 

तपाईलंाई कुनै विविष्ट सेिा आिश्यक छ भने, तपाईलें यीमधे्य कुनै पवन तरिकाहरूको उपयोग गनन सकु्नहुन्छ: 
 

• अनिाइन—PWCS.edu-मा जानुहोस् अप्रन पृष्ठको देबे्रपप्रि, टुप्पोमा वा त “Auto Translate” अथवा “PWCS Translations”-को चयन गनुणहोस्। 
कम्प्युटिद्वािा गरिएका अनुवादहरूमा तु्रप्रटहरू हुनसक्छन् ति पप्रन यसिे सू्किप्रसत सम्बद्ध जानकािीको दृप्रििे महत्त्वपूर्ण प्रिङ्कहरू उपिब्ध गिाउन 
सक्छ। यप्रद तपाईंप्रसत कम्प्युटि छैन िने, कृपया तपाईंको प्रवद्याथीको सू्किमा जानुहोस्।  

• व्यब्लक्तगत रूपमा—तपाईंको प्रवद्याथीको सू्किमा अथवा हाम्रो वैप्रिक स्वागत केन्द्रहरू (Global Welcome Centers)-मधे्य कुनै एकमा जानुहोस्। 571-
402-3800-मा मनासास् सेन्टि (Manassas Center) वा 571-374-6813 -मा वुडप्रब्रज सेन्टि (Woodbridge Center)-िाई फोन गनुणहोस्। यप्रद 
तपाईंको िाषा बोल्ने व्यब्लक्त, व्यब्लक्तगत रूपमा उपिब्ध छैन िने, त्यहााँका कमणचािीिे तपाईंका िाषासम्बन्धी आवश्यकताहरूको प्रनधाणिर् गनण 
अनुवादहरू िएको एक पोस्टिको उपयोग गनेछन् अप्रन दोिासे सेवा िाप्त गनणमा तपाईंको मद्दत गनेछन्।  

 

तपाईंिे आफ्नो सू्किप्रसत सम्पकण  गनुणहुाँदा, तपाईंिाई प्रनम्न कुिोहरू उपिब्ध गिाउनको िाप्रग िप्रननेछ: 
o तपाईंको नाउाँ अप्रन तपाईंको प्रििुको नाउाँ ; 

o तपाईंको प्रििुको सू्कि, गे्रड िेिि (कक्षा), अप्रन प्रिक्षकको नाउाँ ; 

o तपाईं जोप्रसत कुिाकानी गनण चाहनुहुन्छ, त्यो व्यब्लक्त (उसको नाउाँ वा काम), अप्रन चचाणको प्रवषय; तथा 

o टेप्रिफोन नम्बि अप्रन त्यो समय जब तपाईंप्रसत कुिाकानी गनण सम्भव हुन्छ। 

 

यप्रद तपाईंको प्रििुिे सू्किबाट बैठक प्रनब्लि अनुिोध गरिएको सने्दि ल्याउाँछ, अथवा यप्रद तपाईं कुनै प्रिक्षक/प्रिप्रक्षका वा सू्किका अन्य अप्रधकािीप्रसत 
चचाण प्रनब्लि समय प्रमिाउन चाहनुहुन्छ िने, कृपया दोिासे सेवाहरूको िाप्रग मद्दत माग्न माप्रथका उपायहरूको उपयोग गनुणहोस्। हाम्रा कायाणियहरूिे 
यथााः सम्भव चााँडो तपाईंप्रसत सम्पकण  गनेछन्। 

 

म तपाईंको प्रवद्याथी(हरू)-को सफिता सुप्रनप्रित गनणिाई एकसाथ प्रमिेि कायण गनणको िाप्रग बाटो हेरििहेको छु! 
 

िवदीय, 
 

 
    िातान्या डी. मेकडेड (LaTanya D. McDade), Ed.D. 
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