
 
 

 

 
LATANYA D. MCDADE, Ed.D. 

ه   د ښوونځیو مشر

 رسپرستانو: / ګرانو والدینو 

 

ي عامه ښوونځیو )  
ې له  PWCSد پرنس ویلیم کاونټ  ته چ  ي یوه متنوع ټولنه ده چیر

ۍ او    149( ته ښه راغالست ، د ښوونځ 
ي. د کورت  ې ویل کیر ږ  ژت 

څخه زیات 
ې مونږ ستاسو د ماشو  ي چ 

ې دا ډاډ تر السه شر یک پالن کې یوه کلیدي ژمنه ده، او دا اړینه ده چ  ر اتیر
ې ښکیلتیا زمونږ په څلور کلن سی 

م په تعلیم او  ټولټ 
بدلون رامنځ ته کولو لپاره په ګډه رسه کار کوو. د تعلیم په برخه ک ستاسو د ملګری په توګه، مونږ د هر ډول ژباړی خدمتونو ک مرسته  راتلوونکي کې د مثبت 

 کولو لپاره چمتو یو چ  تاسو ورته ممکن اړتیا ولرۍ. 
 

  PWCSد ټولټ  تر ټولو زیات غوښتل  شوي ژبو ته ژباړل شوي دي.  د ښوونځ  ټول اسناد په انګلییس ژبه ک دي; خو بیا هم، کلیدی اسناد او اړین ارتباطات 
ی کوونکي کورنیو رسه د اړین معلومات لرونکي اسنادو په پوهیدو کې   مرسته وکړي. زده  د مسلکي ژباړونکو خدمتونه هم رامنځ ته کوي تر څو په زیاتو ژبو خی 

ي اړوند نور مسایل شامل دي. کوونکو ته د موجود ګټو او خدماتو په شمول پدې کې د زده کوون 
 کو او والدین حقونه، مسؤلیتونه، توقعات، او د ښوونځ 

 

ي د زده کوونکو ستونزو اړوند د والدینو/ښوونکو کنفرانسونو لپاره د ژباړې خدمات هم ر 
امنځ ته کولو ک  کورنیو لپاره د کوم لګښت پرته، ژباړونکي کویل شر

 مرسته وکړي. 
 

ې ته اړتیا لرئ: 
ې تاسو ځانګړي مرست  ئ د دې الندی ذکر شوي تګ الرو څخه هر یوه وکاروئ کله چ   تاسو کویل ش 

 

ې رس چپ اړخ کې "خپلشه ژباړه" یا د " PWCS.edu  —له آنالین الری  •
ژباړه" ټټ   غوره کړئ. کمپیوټری ژباړه   PWCSویب پات   ته الړ شر  او د پات  

هم د ښوونځ  معلوماتونو ته اړین لینکونه په ډاګه کوي. که تاسو کمپیوټر نه لرۍ، مهربات  وکړی د خپل ماشوم   ممکن نیمګرتیاوۍ ولري مګر بیا 
ۍ.   ښوونځ  رسه په اړیکه ک شر

-571مرکز رسه په   Manassasد خپل ماشوم ښوونځ  څخه یا زمونږ یو له نړیوال ښه راغالست مرکزونو څخه لیدنه وکړئ. د  —په فردی ډول  •
ک ډول شتون ونلري،   571-374-6813مرکز رسه په    Woodbridgeیا د  402-3800 ې ویوونکۍ په فیر  ی اړیکه ټینګه کړۍ. که ستاسو د ژت  شمیر

ې اړتیا معلومه کړۍ او تاسو رسه به د ژباړونک خدمات ترالسه کولو کې مر  /عکس له الری ستاسو د ژت  سته  نو کارکوونک به د ژبو ژباړت  پوسی ر
 وکړۍ. 

 

: کله چ   ي
، نو له تاسو په الندي ذکر شوي معلوماتونه وغوښتل شر ۍ   تاسو خپل ښوونځ  رسه په اړیکه ک شر

o ;ستاسو نوم او ستاسو د ماشوم نوم 
o  ;ۍ او د ښوونکي نوم

، ټولک   ستاسو د ماشوم ښوونځ 
o ی وکړۍ، د هغه )دندی یا نوم( په اړه او د موضوع په اړه معلومات; او  کوم کس رسه چ  غواړی خی 
o  . ي

ه او د مناسب وخت په اړه چ  تاسو ته پک الرسش ولرل شر  ستاسو د ټیلیفون شمیر

ې د ښوونکي یا  ې پک له تاسو رسه د مالقات غوښتنه شوۍ وي، یا که تاسو غواړئ چ  ي څخه یو پیغام راوړي چ 
ي  که ستاسو ماشوم کور ته د ښوونځ 

د ښوونځ 
ي وکړئ

ی اتری وکړۍ، مهربات  د ژباړت  خدماتو ته وړاندیز کولو لپاره پورته ذکر شوۍ تګ الری وکاروئ. زمونږ دفی  به زر تر زره له   کوم بل چارواکي رسه خی 
 . ي

 تاسو رسه په اړيکه ک شر
 

ې په الر یم!  
ک  زه ستاسو د زده کوونک/زده کوونکو د بریالیتوب ډاډ رامنځ ته کولو لپاره په ګډه کار کولو ته سی 

 په درنښت, 

 
 
 

LaTanya D. McDade, Ed.D.   ه  د ښوونځیو مشر
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