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ప్రియమ ైన తలి్లదండ్రిలు/సంరక్షకులు: 
 

149 కంటె ఎకుువ భాషలు మాటాి డే విభినన పాఠశాల కమయూనిటీ అయినటువంటి ప్రిన్స్ విల్లయం కంటీి పబి్లక్ సకుల్స్ [Prince William County Public 
Schools (PWCS)]కు స్ాాగతం. మా నాలుగు సంవత్రాల వయూహాతమక పిణాళికలో కుటుంబం మరియు సమాజం యొకు భాగస్ాామూం అనేది ఒక కలీకమ ైన 
నిబదధత, మరియు మీ ప్రలిల విదూ మరియు భవిషూతతు ప్ ై స్ానుకూల మారపును తీసుకురావడానికి మేము సహకారంతో పని చేసుు నానమని నిరాధ రించుకోవడ్ం 
చాలా అవసరం. విదూలో మీ భాగస్ాామిగా, మీకు అవసరమ ైన ఏద నైా వివరణ మరియు అనువాద సేవలతో సహాయం చేయడానికి మేము అందుబాటులో 
ఉనానము. 
 

పాఠశాల స్ామగుు లన్నన ఇంగలిష్ లో ఉంటాయి; అయినపుటిికీ, ముఖ్ూమ ైన డాకుూమ ంటుి  మరియు అతూవసర కమయూనికేషనుి  మా సమాజం యొకు అతూంత 
అభూరిథంచబడని భాషలోి క ిఅనువదంిచబడ్తాయి. డాకుి మ ంటిను అవసరమ ైన సమాచారంతో అరథం చేసుకోవడానికి బహుభాషా కుటుంబాలకు స్ాయం 
అందించేందుకు పర ి ఫ షనల్స వాూఖ్ాూతలు మరియు అనువాదకులను కూడా PWCS అందిసుు ంది. ఇందులో విదాూరిథ మరియు తలి్లదండ్రిల హకుులు, బాధ్ూతలు, 
అంచనాలు మరియు విదాూరపథ లకు అందుబాటులో ఉనన పియోజనాలు మరియు సేవలతో సహా ఇతర పాఠశాల సంబంధిత విషయాలు ఉంటాయి.  
 

కుటుంబాలకు ఎటువంట ిఖ్రపు లేకుండా విదాూరపథ ల విషయాలకు సంబంధించి తలి్లదండ్రిలు/ఉపాధాూయ సమావేశాల కోసం వాూఖ్ాూతలు అనువాద సవేలతో 
కూడా మదదతత ఇవాగలరప.  
 

మీకు నిర్దిష్ట  సహాయం అవసరమ ైనప్పుడు ఈ ప్ద్ధతుల్లో  దేన్నైనా మీరు ఉప్యోగదంచవచచు: 
 

• ఆన్లి న్స— PWCS.edu కి వ్ళి్ండి మరియు, ప్ేజీకి ఎగువన ఎడ్మవ్ైపున ఉనన “Auto Translate” లేదా “PWCS Translations” ఎంచుకోండి. కంపయూటర జ్ై్డ 
అనువాదాలు పయరిుగా సర ైనిదాగ ఉండ్కపో వచుు కాన్న ఇపుటికీ పాఠశాల సమాచారానికి విలువ్ైన ల్లంకులను కల్లగి ఉండ్వచుు. మీ దగగర కంపయూటర్ 
లేకపో త,ే దయచేసర మీ విదాూరిథ పాఠశాలను సంపిదించండ.ి  

• వూకిుగతంగా—మీ బ్లడ్్ యొకు పాఠశాలను లేదా మా గలి బల్స వల్ుమ్ కంేదాిలలో దనే్ైననా సందరిశంచండి. 571-402-3800 నంబర్ లో మనస్ా్స్ స ంటర్
కు లేదా 571-374-6813 నంబర్ లో వుడ్బ్లిడ్్ స ంటర్కు కాల్స చేయండి. మీ భాషలో మాటాి డే వూకిు వూకిుగతంగా అందుబాటులో లేనటియితే, మీ భాష 
అవసరాలను గురిుంచడానిక ిమరియు అనువాద సేవలను పో ందడానికి మీకు స్ాయ పడ్డానికి ఒక ఉదయూగి ఒక భాషా అనువాదాల పో సిర్ ఉపయోగిస్ాు డ్ర. 

 

మీ పాఠశాలను సంపిదించినపుుడ్ర, ఈ కిుంద ివాటిని అందించాలని మిమమల్లన అడ్రగుతారప: 
o మీ ప్ేరప మరియు మీ బ్లడ్్ ప్రేప; 
o మీ బ్లడ్్ పాఠశాల, గేుడ్ స్ాథ యి, మరియు ఉపాధాూయుని ప్ేరప; 
o మీరప మాటాి డాలని అనుకుంటునన వూకిు (ప్ేరప లేదా ఉదయూగం), మరయిు చరుయొకు విషయం; మరియు 
o మిమమల్లన సంపిదించడానికి ఉతుమమ ైన టెల్లఫో న్స నంబర్ మరియు సమయం. 

 

పాఠశాల నుండి సమావేశానిన అభూరిథసకు  సందశేానిన మీ బ్లడ్్ ఇంటకిి తీసుకువసేు  లేదా మీరప ఉపాధాూయుడ్ర లేదా ఇతర పాఠశాల అధికారితో చరును 
ఏరాుటు చేయాలనుకుంటే, దయచేసర వివరణ సవేలతో సహాయానిన అభూరిథంచడానిక ిప్ ై పదధతతలను ఉపయోగించండి. మా కారాూలయాలు వీల ైనంత తారగా 
మిమమల్లన సంపిదిస్ాు యి. 

 

మీ విదాూరిథ(విదాూరపథ ల) విజయానిన నిరాధ రించడానికి కల్లసర పనిచేయడానికి నేను ఎదురపచకసుు నానను! 
 

భవదీయులు, 
 

 
    లతానూ డ.ి మ కే్డ్ (LaTanya D. McDade), Ed.D. 
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