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හිතවත් ඩෙමාපියනි/භාරකරුවනි: 
 

භාෂා 149කට වඩා කතා කරන විවිධාාංග පාසල් පරජාවක් වන පරින්් විලියම් පළාත් රජඩේ පාසල [Prince William County Public 

Schools (PWCS)]ඩවත සාෙරඩයන් පිළිගනිමු. පවුල සහ පරජාව අතර පවත්නා සහභාගීත්වය අපඩේ සිව් අවුරුදු උපායමාර්ගික 

සැලැ්ඩම් මූලික බැඳීමක් වන අතර, ඔඩේ ෙරුවාඩේ අධ්යාපනඩේ සහ අනාගතඩේ ධනාත්මක ඩවනසක් සිදු කිරීමට අප 

සහඩයෝගඩයන් කටයුතු කරන බවට වග බලා ගැනීමෙ අත්යවශ්ය කරුණක් ඩව්. අධ්යාපනඩේ හවුල්කරුවා ඩලස, ඔබට අවශ්ය නම්, 

භාෂණ පරිවර්ගතන සහ භාෂා පරිවර්ගතන ඩ්වා සම්බන්ධඩයන් සහාය ලබා දීමට අපට පුළුවන. 
 

සියලුම පාසඩල් පාඩම් මාලා ඉාංේරීසි භාෂාඩවන් තිඩේ; එඩ් වුවෙ, පරධාන ඩල්ඛන සහ අත්යවශ්ය සන්නිඩව්ෙනයන් අපඩේ 

පරජාඩව් වැඩි ඉල්ලුමක් තිඩබන භාෂාවලට පරිවර්ගතනය ඩකඩරනු ඇත. අත්යවශ්ය ඩතාරතුරු සහිත ලිපි ඩල්ඛන බහුභාෂා පවුල් 

විසින් අවඩබෝධ කර ගනු ලබන බවට වටහා ගැනීමට PWCS මින් වෘත්ීය භාෂණ පරිවර්ගතන සහ භාෂා පරිවර්ගතන ඩ්වා සපයනු 

ලබයි. මීට සිසුන්ඩේ සහ ඩෙමාපියන්ඩේ හිමිකම්, වගකීම්, අඩපක්ෂාවන්, සහ අඩනකුත් පාසල හා සම්බන්ධ ලිපි ඩල්ඛන ඇතුළත් 

වන අතර ඒවාට සිසුන්ට ලබා ගත හැකි පරතිලාභ සහ ඩ්වාෙ ඇතුළත්ය.  
 

ශිෂ්යයන්ඩේ කටයුතු හා අොළව පැවැත්ඩවන ඩෙමාපිය/ ගුරුවරු සමුළුවලදී පවුල්වලට කිසිදු ගා්තුවක් ඩනාඩගවා භාෂා 

පරිවර්ගතන කටයුතු ලබාදීමටෙ භාෂණ පරිවර්ගතකයන්හට පුළුවන.  
 

ඔබට කිසියම් නිශ්චිත උපකාරයක් අවශ්චය නම් ඔබට පහත දැක්වවන ඕනෑම ක්රමයක් භාවිතා කිරීමට පුළුවන: 
 

• ඔන්ලයින් ක්රමය— PWCS.edu ඩවත ඩගා් පිටුඩව් ඉහළ වම් ඩකළවරින් එක්ඩකෝ “Auto Translate” ඩහෝ “PWCS Translations” 

ඩතෝරන්න. පරිගණකගත කළ පරිවර්ගතනයන් පරිපූර්ගණ ඩනාවිය හැකි නමුත් පාසල ඩවත වටිනා සබැඳි ඒවා තුළ තිඩේ. ඔබට 

පරිගණකයක් ඩනාමැති නම්, කරුණාකර ඔඩේ ෙරුවාඩේ පාසල ඩවත පිවිඩසන්න.  

• පුද්ගලිකව—ඔඩේ ෙරුවාඩේ පාසල ඩවත ඩහෝ අපඩේ ඩගෝලීය පිළිගැනීඩම් මධ්ය්ථානවලින් එකක් ඩවත යන්න. 571-402-3800 

ඔ්ඩ් මැනසැ් මධ්ය්ථානය ඩහෝ 571-374-6813 ඔ්ඩ් වුේේරිජ් මධ්ය ්ථානය අමතන්න. ඔඩේ භාෂාව කතා කරන 

තැනැත්ඩතකු පුද්ගලික වශඩයන් ඩසායා ගත ඩනාහැකි නම්, ඩ්වකඩයකු විසින් ඔබ කතා කරන භාෂාව ීරණය කිරීමට භාෂා 

පරිවර්ගතන ඩපෝ්ටරයක් භාවිතා කරන අතර ඒ අනුව ඔබට භාෂණ පරිවර්ගතන ඩ්වා ලබා ගැනීමට උපකාර කරනු ඇත. 

 

ඔඩේ පාසල හා සම්බන්ධ වන විට, පහත ඩද්වල් සපයන ඩලස ඔබඩගන් ඉල්ලා සිටිනු ඇත: 

o ඔඩේ නම සහ ඔඩේ ෙරුවාඩේ නම; 

o ඔඩේ ෙරුවාඩේ පාසල, ශ්ඩර්ගණි මට්ටම, සහ ගුරුවරයාඩේ නම; 

o ඔබට කතා කිරීමට අවශ්ය පුද්ගලයා (නමින් ඩහෝ රැකියාඩවන්), සහ ඔඩේ සාකච්ඡාඩව් මාතෘකාව; සහ 

o දුරකථන අාංකය සහ ඔබ සමඟ කතා කිරීමට සුදුසුම ඩව්ලාව. 

 

හමුවීමක් අවශ්ය බවට ෙන්වමින් ඔඩේ ෙරුවා පාසඩලන් පණිවිඩයක් රැඩගන ආඩවාත්, ඩහෝ ගුරුවරයා ඩහෝ පාලඩ් ඩවනත් 

නිලධාරිඩයකු සමඟ සාකච්ඡාවක් සූොනම් කර ගැනීමට ඔබට අවශ්ය නම්, භාෂණ පරිවර්ගතන ඩ්වා සම්බන්ධඩයන් සහාය ලබා 

ගැනීමට ඉල්ලීම් කිරීම පිණිස ඉහත ෙක්වා ඇති ක්රමයක් භාවිතා කරන්න. අපඩේ කාර්ගයාලය හැකි ඉක්මණින් ඔබ අමතනු ඇත. 
 

ඔඩේ ෙරුවාඩේ/ෙරුවන්ඩේ සාර්ගථකත්වය සහතික කර ගැනීමට මම ඉතා උනන්දුඩවන් පසු ඩවමි! 
 

මීට විශ්වාසී, 
 

 
    ලාටාන්යා ඩි. මැක්ඩේේ (LaTanya D. McDade), අධ්යාපන ඩිපඩලෝමා  

පාසල් අධිකාරි  
 

http://www.pwcs.edu/

