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ਸਨਤਕਾਰਯੋਗ ਮਾਾਂ-ਨਪਓ/ਸਰਪਰਸਤ 
 

ਨਪਰੰਸ ਨਿਲੀਅਮ ਕਾਊਾਂਟੀ ਪਬਨਲਕ ਸਕੂਲ (PWCS) ਨਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਾਂ ਿੰੂ, ਇਿੱਕ ਬਹਭੁਾਾਂਤੀ ਸਕੂਲ ਕਨਮਉਨਿਟੀ ਨਜਿੱਥੇ 149 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਬੋਲੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ 

ਹਿ। ਸਾਡੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਾਂ ਦੀ ਰਣਿੀਤਕ ਯੋਜਿਾ ਨਿਿੱਚ ਪਨਰਿਾਰਕ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਿੱਕ ਮੁਿੱਖ ਿਚਿਬਿੱਧਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੱਕਾ ਕਰਿਾ ਿਾਸਤਨਿਕ ਹੈ ਨਕ 

ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਨਸਿੱਨਖਆ ਅਤ ੇਭਨਿਿੱਖ ਨਿਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਿ ਨਲਆਉਣ ਲਈ ਸਨਹਯੋਗ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਨਸਿੱਨਖਆ ਨਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਤ,ੇ 

ਅਸੀ ਾਂ ਅਨਜਹੀ ਨਕਸੇ ਿੀ ਅਿੁਿਾਨਦਕ ਨਿਆਨਖਆ ਅਤ ੇਅਿੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਨਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਾਾਂ ਨਜਿ੍ਾਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਸਕੂਲ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਮਿੱਗਰੀਆਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਿਿੱਚ ਹਿ; ਹਾਲਾਾਂਨਕ, ਮੁਿੱਖ ਦਸਤਾਿੇਜਾਾਂ ਅਤ ੇਜਰਰੂੀ ਸੰਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਬੇਿਤੀਆਾਂ ਿਾਲੀਆਾਂ 

ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਨਿਿੱਚ ਅਿੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। PWCS ਜਰਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਨਿਿੱਚ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਪਨਰਿਾਰਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਿਰ 

ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਅਤ ੇਅਿੁਿਾਦਕ ਿੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਿੱਚ ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਅਤ ੇਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ, ਨਜੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ, ਉਮੀਦਾਾਂ ਅਤ ੇਨਿਨਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ 

ਉਪਲਬਧ ਲਾਭ ਅਤ ੇਸੇਿਾਿਾਾਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਿਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।  
 

ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਨਿਨਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਮਾਮਨਲਆਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਨਪਆਾਂ/ਅਨਧਆਪਕ ਕਾਿਫਰੰਸਾਾਂ ਲਈ ਪਨਰਿਾਰਾਾਂ ਿੰੂ ਨਬਿਾਾਂ ਨਕਸ ੇਕੀਮਤ ਦੇ ਅਿੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਿ।  
 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਖਾਸ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਿ੍ਾਾਂ ਨਿਿੱਚੋਂ ਨਕਸ ੇਿੀ ਨਿਧੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: 
 

• ਔਿਲਾਈਿ—PWCS.edu 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪੰਿੇ ਦੇ ਨਸਖਰਲੇ ਖਿੱਬ ੇਪਾਸੇ ਨਦਿੱਤੇ "ਸਿੈ ਅਿੁਿਾਦ" ਜਾਾਂ ਨਫਰ "PWCS ਅਿੁਿਾਦ" ਿੰੂ ਚਣੋੁ। ਕੰਨਪਊਟਰੀ-ਯੁਕਤ ਅਿੁਿਾਦ 

ਅਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ ਪਰ ਨਫਰ ਿੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲ ਮੁਿੱਲਿਰਧੀ ਨਲੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਿ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਨਪਊਟਰ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 

ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਿਖ ੇਜਾਓ।  

• ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ—ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਿਿੱਚ ਜਾਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲੋਬਲ ਿੈਲਕਮ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਨਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਨਿਿੱਚ ਜਾਓ। ਮੈਿਾਸੈਿੱਸ ਸੈਂਟਰ ਿੰੂ 571-402-3800 'ਤੇ ਜਾਾਂ 

ਿੁਿੱਡਨਬਰਜ ਸੈਂਟਰ ਿੰੂ 571-374-6813 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਿਾਲਾ ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਿੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਿੰੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿ ਅਤ ੇਨਿਆਨਖਆ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਨਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਿਾਸਤ ੇਇਿੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿੁਿਾਦ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕਰੇਗਾ। 

 

ਸਕੂਲ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਨਦਿੱਤੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ: 

o ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਮ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਿਾਮ; 

o ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਗਰੇਡ ਲੈਿਲ ਅਤ ੇਅਨਧਆਪਕ ਦਾ ਿਾਮ; 

o ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਜਸ ਨਿਅਕਤੀ (ਿਾਮ ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਅਿੁਸਾਰ) ਿਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਨਜਸ ਨਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ 

o ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਿ ਲਈ ਢਕੁਿਾਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ ਿੰਬਰ ਅਤ ੇਸਮਾਾਂ। 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਘਰ ਨਿਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੀਨਟੰਗ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਿੇਹਾ ਨਲਆਉਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਕਸੇ ਅਨਧਆਪਕ ਜਾਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਅਨਧਕਾਰੀ ਿਾਲ 

ਗਿੱਲਬਾਤ ਿੰੂ ਪਰਬੰਨਧਤ ਕਰਿ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ ਿਾਸਤ ੇਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਨਕਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ 

ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਗੇ। 
 

ਮੈਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਨਦਆਰਥੀ(ਆਾਂ) ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨਹਯੋਗ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ! 
 

ਤਨਹ ਨਦਲੋਂ , 
 

 
    LaTanya D. McDade, Ed.D. 
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