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அன்புள்ள மபற்டறாரக்டள/பாதுகாைலரக்டள: 
 

பிரின்ஸ் வில்லியெ் கன்ட்ரி பப்ளிக் ஸ்கூலுக்கு (PWCS) உங்கவள ைரடைற்கிடறாெ். 149 மொழிகளுக்கு டெல் டபசக்கூடிய இது, ஒரு 

பன்முகப்பள்ளி சமூகொகுெ். எங்களது நான்கு ைருட மூடலாபாய திட்டத்தில், குடுெ்பத்திவனயுெ், சமூகத்திவனயுெ் 

ஈடுபடுத்துைமதன்பது ஒரு முக்கிய குறிக்டகாளாகுெ். அடதாடு உங்கள் குழந்வதயின் கல்வி ெற்றுெ் எதிரக்ாலத்தில், டநரெ்வறயான 

ொற்றங்கவள உருைாக்குைதற்கு நாெ் இவைந்து பைியாற்றுைவத உறுதிப்படுத்துைது அைசியொகுெ். கல்வியில் உங்கள் 

கூட்டாளியாக, உங்களுக்கு டதவைப்படுெ் எந்தமைாரு விளக்கத்வதயுெ் மொழிமபயரப்்பு டசவைகளிலுெ் உங்களுக்கு உதை நாங்கள் 

தயாராக இருக்கிடறாெ். 
 

பள்ளிப்பாடங்கள் அவனத்துெ் ஆங்கிலத்தில் உள்ளன; இருப்பினுெ், முக்கியொன ஆைைங்கள் ெற்றுெ் அைசிய தகைல் மதாடரப்ுகள் 

அவனத்துெ், நெது சமூகத்தில் மிகவுெ் விருெ்பப்படுெ் மொழிகளில் மொழிமபயரக்்கப்படட்ுள்ளன. அைசியொன தகைல்களுடன் 

கூடிய ஆைைங்கவள பலமொழி டபசுெ் குடுெ்பத்தினர ்புரிந்துமகாள்ள உதவுெ் ைவகயில், மதாழில்முவற விளக்கெ் 

அளிப்பைரக்வளயுெ் மொழிமபயரப்்பாளரக்வளயுெ் PWCS ஏற்பாடு மசய்துள்ளது. ொைைர ்ெற்றுெ் மபற்டறார ்உரிவெகள், 

மபாறுப்புகள், எதிரப்ாரப்்புகள் ெற்றுெ் ொைைரக்ளுக்கு இருக்குெ் நன்வெகள் ெற்றுெ் டசவைகள் உட்பட பிற பள்ளி-செ்ெந்தப்பட்ட 

விஷயங்கள் ஆகியன இதில் அடங்குெ்.  
 

குடுெ்பத்தினருக்கு எந்தவித மசலவுமின்றி, ொைைரக்ள் மதாடரப்ான விஷயங்கள் குறித்து மபற்டறார/்ஆசிரியருக்கு 

மொழிமபயரப்்புச ்டசவைகவளயுெ் விளக்கெ் அளிப்பைரக்ள் ைழங்கலாெ்.  
 

குறிப்பிடட் உதவி ததவைப்படும்தபோது பின்ைரும் முவைகளில் ஏததனுமமோன்வை நீங்கள் பயன்படுத்தலோம்: 
 

• இவையைழி— PWCS.edu என்ற ைவலதளத்திற்கு மசன்று, அந்தப் பக்கத்தின் இடது டெல்பக்கெ் உள்ள “Auto Translate” அல்லது “PWCS 

Translations” என்பவத டதரவ்ு மசய்யவுெ். கைினியால் மசய்யப்படுெ் மொழிமபயரப்்புகள் சரியில்லாெல் இருக்கலாெ். ஆனால், 

பள்ளி தகைல்களுக்கான ெதிப்புமிக்க மதாடரப்ுகவள அவை மகாை்டிருக்கின்றன. உங்களிடெ் கைினி இல்வலமயனில், 

ொைைர ்படிக்குெ் பள்ளிக்கு மசல்லுங்கள்.  

• டநரில்—உங்கள் குழந்வத படிக்குெ் பள்ளிக்டகா அல்லது எங்களது குடளாபல் மைல்கெ் மசன்டரில் ஒன்றுக்டகா மசல்லுங்கள். 

ெனாசாஸ் மசன்டவர 571-402-3800-ல் அல்லது வூட்பிரிடஜ்் மசன்டவர 571-374-6813-ல் அவழக்கவுெ். உங்கள் மொழியில் 

டபசக்கூடியைர ்யாருெ் அங்கு இல்வலமயனில், உங்கள் மொழித் டதவைகவள தீரெ்ானிப்பதற்கு மொழிமபயரப்்பு 

சுைமராட்டிவயப் பயன்படுத்தி, அதன்மூலெ் மபறப்படுெ் விளக்கங்கவளக் மகாை்டு, அங்குள்ள ஒரு பைியாளர ்உங்களுக்கு 

உதவுைார.் 

 

உங்கள் பள்ளிவய மதாடரப்ு மகாள்ளுெ்டபாது, பின்ைருைனைற்வற அளிக்குொறு நீங்கள் டகடட்ுக் மகாள்ளப்படுவீரக்ள்: 

o உங்கள் மபயர ்ெற்றுெ் உங்கள் குழந்வதயின் மபயர;் 

o உங்கள் குழந்வதயின் பள்ளி, கிடரடு நிவல, ெற்றுெ் ஆசிரியரின் மபயர;் 

o நீங்கள் டபசவிருெ்புெ் நபர ்(மபயவரக் மகாை்டு அல்லது உத்திடயாகதவ்தக் மகாை்டு) , ெற்றுெ் டபசடைை்டிய மபாருள்; 

ெற்றுெ் 

o உங்கவள மதாடரப்ுமகாள்ள டைை்டிய மதாவலடபசி எை் ெற்றுெ் டநரெ். 

 

ஒரு சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு மசய்யுொறு, பள்ளியிலிருந்து உங்கள் குழந்வத வீடட்ுக்கு ஒரு மசய்திவய மகாை்டுைருகிறார ்எனில், 

அல்லது ஒரு ஆசிரியருடடனா அல்லது பிற பள்ளி அலுைலரக்ளுடடனா நீங்கள் கலந்தாடலாசிக்க விருெ்புகிறீரக்ள் எனில், உதவி 

ெற்றுெ் விளக்க டசவைகவள டகடட்ுப் மபறுைதற்கு டெற்கூறிய முவறகவள பயன்படுத்துங்கள். எை்ைளவு சீக்கிரெ் முடியுடொ 

அை்ைளவு சீக்கிரெ் எங்கள் அலுைலகெ் உங்கவள மதாடரப்ு மகாள்ளுெ். 
 

உங்கள் ொைைரின்(களின்) மைற்றிவய உறதிப்படுத்துைதற்கு இவைந்து பைியாற்ற நாங்கள் ஆைலாக உள்டளாெ். 
 

உை்வெயுள்ள, 
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