
 
 

 

 
LATANYA D. MCDADE, Ed.D. 

Superintendent of Schools 

 ز والد یا والدہ/سرپرست: عزی 

سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہمارے چار سالہ   149( میں خوش آمدید، ایک متنوع سکول کمیونٹی جہاں PWCSپرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز ) 

عملی کے منصوبے میں خاندان اور کمیونٹی کی شمولیت ایک اہم عہد ہے، اور یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ہم آپ کے بچے کی تعلیم اور حکمت 

ر  مستقبل میں مثبت فرق النے کے لیے باہمی تعاون سے کام کریں۔ تعلیم میں آپ کے پارٹنر کے طور پر، ہم آپ کو کسی قسم کے درکار ترجمے او 

 خدمات میں مدد کے لیے موجود ہیں۔ مترجم کی
 

یں  سکول کا تمام مواد انگریزی میں ہے؛ تاہم، اہم دستاویزات اور ضروری معلومات کا ہماری کمیونٹی کی سب سے زیادہ درخواست کردہ زبانوں م

ہل خانہ کو مدد کے لیے پیشہ ور  ضروری معلومات والی دستاویزات کو سمجھنے کے لیے دیگر زبانیں بولنے والے ا PWCSترجمہ کیا جاتا ہے۔ 

باء کو  ترجمان اور مترجم بھی فراہم کرتا ہے۔ اس میں سٹوڈنٹ اور پیرنٹ کے حقوق، ذمہ داریاں، توقعات، اور سکول سے متعلق دیگر امور بشمول طل

 دستیاب فوائد اور خدمات شامل ہیں۔
 

یے ترجمے کی خدمات کے ساتھ بھی مدد کر سکتے ہیں، جو اہل خانہ کے لیے  مترجم طلباء کے معامالت کے حوالے سے پیرنٹ/ٹیچر کانفرنسوں کے ل

 مفت ہیں۔
 

 آپ کو جب بھی مخصوص معاونت چاہیے، آپ درج ذیل طریقوں میں سے کوئی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں: 
 

میں سے کوئی ایک   ”PWCS Translation“یا  ”Auto Translate“پر جائیں اور صفحے کے اوپر بائیں جانب  PWCS.edu—آن الئن •

منتخب کریں۔ کمپیوٹر کا ترجمہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتا، مگر پھر بھی سکول کی معلومات تک اہم لنک فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس  

 چہ/بچی کے سکول سے رجوع کریں۔کمپیوٹر نہیں ہے تو براہ مہربانی اپنے ب 

 571.402.3800سینٹر کو  Manassasاپنے بچہ/بچی کے سکول یا ہمارے کسی ایک گلوبل ویلکم سینٹر میں تشریف الئیں۔ —ذاتی طور پر •

ایک   پر فون کریں۔ اگر آپ کی زبان بولنے واال اس وقت کوئی فرد موجود نہیں ہے تو 571.374.6813سینٹر کو   Woodbridgeپر اور 

مالزم زبانوں کے ترجمے واال پوسٹر استعمال کرے گا تاکہ آپ کی زبان کی ضروریات کا تعین کیا جا سکے اور آپ کو مترجم کی خدمات  

 حاصل کرنے میں آپ کی مدد کی جائے۔ 

 

 

 جب آپ اپنے سکول سے رابطہ کریں گے تو آپ کو درج ذیل فراہم کرنے کو کہا جائے گا: 

o  چہ/بچی کا نام؛ آپ کا نام اور آپ کے ب 

o آپ کے بچہ/بچی کا سکول، گریڈ لیول، اور استاد/استانی کا نام؛ 

o  جس فرد )نام یا اس کا عہدہ( سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور بات کرنے کا موضوع؛ اور آپ 

o اپنا ٹیلی فون نمبر اور وہ وقت بتائیے کہ جس وقت آپ سے رابطہ کرنا مناسب ہے۔ 

اگر آپ کا بچہ/بچی سکول سے میٹنگ کی درخواست کی خبر الئے؛ یا اگر آپ خود کسی استاد یا سکول کے کسی دوسرے فرد کے ساتھ بات کرنا 

چاہتے ہیں تو براہ مہربانی ترجمے کی خدمات حاصل کرنے کے لیے اوپر بیان کیے گئے طریقے استعمال کریں۔ ہمارے دفاتر جلد از جلد آپ سے  

 ں گے۔ رابطہ کری 
 

میں آپ کے بچے/بچی )بچوں( کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کی منتظر ہوں!  

 مخلص،

 

 
 

 

LaTanya D. McDade, Ed.D.  

 سپرنٹنڈنٹ برائے سکولز
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