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Superintendent’s Multilingual Letter_Punjabi Shahmukhi 

 
 سرپرست: /محترم والدین

 
توں ودھ بولیاں بولی جاندیاں نیں۔ ساڈے چار سال دے   149(، متنوع سکول دی کمیونٹی اچ جی آیا نوں جتھے  PWCSپرنس ولیم کاؤنٹی پبلک سکول )

ے کہ  سٹریٹیجک پالن دے وچ فیملی اتے کمیونٹی دے نال ورتنا سب توں اہم مقصد اے اتے تواڈے بچے دی تعلیم تے مستقبل لئی  ایہہ بوہت ضروری ہ 
دے وچ تواڈے سانجھی ہون دی حیثیت توں اسیں ایس   اسیں رل کے کم کریے۔ جے توانوں ترجمہ نگار یاں مترجم سروس دے لوڑ ہووے تے تعلیم

 حوالے توں مدد کرن لئی تیار آں۔ 
 

گیا   سارا سکولی مواد انگریزی اچ موجود اے؛ فیر وی، کلیدی دستاویزات تے ضروری رابطے دا سہاڈی کمیونٹی دی سب توں ودھ بولی اچ ترجمہ کیتا
   دستاویزات دے نال ضروری معلومات نوں سمجھن اچ مدد لئی ماہر مترجم تے ترجمہ نگار وی فراہم کردا اے۔ PWCSاے۔    کثیرالبولی ٹبراں اچ  

چیزاں   ایدے وچ بچے اتے ماں پیو دے حقوق اتے ذمہ داریاں شامل نیں اتے اوناں توں کیہ امید کیتی جاندی اے، ایس دے نال نال سکول بارے دوجیاں
 شامل نیں جیدے وچ بچے لئی موجود سہولتاں اتے سروس وی شامل ہے۔  

 

ساڈے مترجم خانداناں نوں بغیر کسے فیس دے ترجمہ نگاری دی سہولت وی فراہم  بچے دے حوالے توں استاداں/ماں پیو )پیرنٹ / ٹیچر( کانفرنس لئی  
 کر سکدے نیں۔  

 

 جدوں تہاںوں خاص مدد دی لوڑ ہووے تسی ایںاں طریقیاں وچوں استعمال کر سکدے او: 
 

نوں چنو۔   ”PWCS Translations“یاں   ”Auto Translate“تے جاؤ اتے ایس صفحے تے سب توں اُتے کھبے پاسے   PWCS.edu  -آن الئن  •

کمپیوٹرائزڈ ترجمہ نامکمل ہو سکدا اے فیر وی ایس توں ہٹ کے سکول دی معلومات نال قیمتی تعلق ہوندا اے۔ جے تواڈے کول کمپیوٹر موجود  

 نئیں، بچے دے سکول نال رابطہ کرو۔  
-374-571یاں ُووڈ برج سینٹر نوں  3800-402-571تسی آپ اپنے بچے دے سکول یا ساڈے گلوبل ویلکم سینٹرز تے جاؤ۔ مناساس سینٹر نوں   •

تے کال کرو۔ جے تہاڈی زبان بولن آال ذاتی طور تے موجود نئیں اے تے، اک مالزم تہاڈی زبان دا اندازہ کرن تے ترجمانی دی خدمات   6813

 ٓحاصل کرن اچ تہاڈی مدد کرن لئی زبان دے ترجمے دا پوسٹر استعمال کردا اے۔ 
 

 سکول نال رابطہ کیتا، تہاڈے کولوں ایہہ مہیا کرن لئی پوچھیا جائے گا: جدوں تہاڈے 
o تہاڈا ناں تے تہاڈے بچے دا ناں؛ 
o  تہاڈے بچے دا سکول، گریڈ لیول، تے استاد دا ناں؛ 
o  جیس شخص )بلحاظ نام یا مالزمت( نال تسی گل کرنا چاہندے او، تے بحث دا موضوع؛ تے 
o یال جدوں تسی پہنچ سکو۔ٹیلی فون نمبر تے تہاڈے لئی سوکھا و 

 

بات  جے تواڈا بچہ گھر اِک سنیہا لے کے آندا اے جیدے وچ میٹنگ دی درخواست کیتی گئی ہووے، یاں تُسیں استاد نال یا اسکول دے عملے نال گل 

ے دفتر توں تواڈے نال  کرنا چاہندے او تاں مہربانی کر کے اُتے دسے گئے طریقے دے مطابق مترجم سروسز دے نال مدد دی درخواست کرو۔ ساڈ 

 چھیتی رابطہ کیتا جائے گا۔ 
 

 اسیں تواڈے بچے دی کامیابی لئی تواڈے نال رل کے کم کرن دے خواہشمند آں! 
 

 مخلص،
 

 
     LaTanya D. McDade, Ed.D . 
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