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প্রিয় প্রিতামাতা/অপ্রিিাবক:
আিপ্রি এবং আিিার িপ্ররবার আমাদের ববপ্রিত্র্যিূর্ণ সম্প্রোদয়র সেসয হওয়ায় আমরা আিপ্রিত, এই সম্প্রোদয় এখি
একদ ার ববপ্র িাষায় কথা বলা হয়৷ Prince William County িাবপ্রলক স্কু ল িপ্রতটি ছাত্র্দক প্রবশ্বমাদির প্র ক্ষা প্রেদত
িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ৷ বেদহতু এই িপ্রিয়ায় িাপ্ররবাদরর অং ীোপ্রর গুরুত্বিূর্ণ, তাই আমরা িপ্রতটি প্রিতামাতা এবং অপ্রিিাবকদক
বুঝদত সাহােয করদত এবং তাদের বাচ্চার প্র ক্ষায় সংপ্র ষ্ট হদত সন্তুদষ্টর সদে প্রকছু বমৌপ্রলক তথয িোি কপ্রর৷
স্কু দলর সমস্ত সামগ্রী ইংদরপ্রিদত িোি করা হয়; েপ্রেও, আমরা আমাদের এলাকার সাধারর্ত সবদিদয় অিুদরাধ করা
অিয িাষাগুপ্রলদত মূল েস্তাদবিগুপ্রল এবং তথয িমাগত অিুবাে কপ্রর৷
Prince William County িাবপ্রলক স্কু ল এর ওদয়বসাইট-pwcs.edu- এবং িৃথক িৃথক স্কু দলর সাইটগুপ্রল, উিয় বথদকই
অপ্রধকাং িাষার বক্তারা গুরুত্বিূর্ণ এবং প্রিয়মতিাদব আিদেট করা তথয বিদয় উিকৃ ত হদত িাদরি৷ সবগুপ্রলদতই প্রবপ্র ষ্ট
Google Translation tool রদয়দছ, বেটি 50টিরও ববপ্র িাষায় সীপ্রমত অিুবাদের িস্তাব করদছ৷ কপ্রিউটাদরর দ্বারা করা
অিুবােগুপ্রল িায়ই ত্রুটিিূর্ণ হয়, প্রকন্তু তা সদত্বও স্কু ল তদথয মূলযবাি অবোি রাদখ৷ আিপ্রি েপ্রে বাপ্রিদত কপ্রিউটার
বযবহার করদত িা িাি, তাহদল আিপ্রি বেদকাদিা সবণিিীি গ্রন্থাগাদর আিপ্রি তা বযবহার করদত িাদরি৷
সবদিদয় গুরুত্বিূর্,ণ স্কু ল প্রেপ্রি ি ববপ্র রিাগ িাষািাষীদের িিয, ছাত্র্ এবং প্রিতামাতার অপ্রধকার, োয়ীত্ব, িতযা া সিদকণ
এবং স্কু ল সিপ্রকণত অিয সমসযাগুপ্রল ও ছাত্র্রা প্রকরকম সুপ্রবধা এবং িপ্ররদষবা বিদত িাদর বসই সিদকণ গুরত্বিূর্ণ তথয
সমপ্রিত েস্তাদবিগুপ্রল বুঝদত সাহােয করদত বি াোর বোিাষীদের প্রিদয়াগ কদর৷ এইসব প্রবষয় সিদকণ প্রিতামাতাদের প্রিদয়
করা সদনালিগুপ্রলদত সবাইদক িরস্পদরর িরাম ণ বিৌৌঁছাদত এবং বুঝদত িারার িিয প্রিপ্রিত করদত বোিাষীরা সহায়তা
করদত িাদর৷ িপ্ররবারবগণদক এই িপ্ররদষবা প্রবিামূদলয িোি করা হয়৷
েখি আিিার প্রিপ্রেণষ্ট বকাদিা সহায়তার িদয়ািি হদব তখি এইসব িদ্ধপ্রতর মদধয বেদকাদিাটি বযবহার করুি৷



অিলাইি – আিিার প্রিদির িাষায় িৃষ্ঠা বেখদত translations.pwcs.edu এ োি
স্বয়ং – আিিার বাচ্চার স্কু ল িপ্ররে ণি করুি৷ আিিার িাষার বকাদিা বক্তা উিলব্ধ িাওয়ার সম্ভবিা
কম৷ েপ্রেও একিি কমী আিিাদক সাহােয করদত তথয সংগ্রহ করার িিয একটি বিাস্টার এবং িশ্নাবলী
বযবহার করদব৷

সমস্ত বক্ষদত্র্ই, আিিার প্রিনপ্রলপ্রখত তথযগুপ্রল িািদত িাওয়া হদব:
o
o
o
o

আিিার িাম এবং আিিার বাচ্চার িাম;
আিিার বাচ্চার স্কু ল, বগ্রে বলদিল এবং প্র ক্ষদকর িাম;
বে বযপ্রক্তর (িাম বা কাি) সদে আিপ্রি কথা বলদত িাি, আদলািিার প্রবষয়বস্তু;
আিিাদক িাওয়ার সদবণাত্তম সময় এবং েূরািাষ িম্বর৷

আিিার বাচ্চা েপ্রে স্কু ল বথদক বাপ্রিদত একটি প্রমটিংদয়র অিুদরাধ বাতণ া প্রিদয় আদস; বা আিপ্রি েপ্রে প্র ক্ষক বা স্কু দলর অিযািয
আপ্রধকাপ্ররদকর সদে বকাদিা আদলািিার বযবস্থা করদত ইচ্ছুক হি, তাহদল এই গুরুত্বিূর্ণ কদথািকথদি সাহােয করদত িিয একিি
বোিাষীর িিয উিদরর িদ্ধপ্রত বযবহার করুি৷ বকউ িা বকউ আিিার সদে েত তািাতাপ্রি সম্ভব বোগাদোগ করদব৷
আিিার বাচ্চার প্র ক্ষায় আিিার িপ্রিদয় িিা একটি ইপ্রতবািক িাথণকয করদত িাদর, এবং আিিার কাদছ এই িপ্ররদষবাগুপ্রল উিলব্ধ
করার মাধযদম আিিাদক সহায়তা করদত আমরা আগ্রহী৷ আমরা আ া করপ্রছ এই প্রিঠি আিিার বাচ্চা এবং আিিার িপ্রত Prince
William County িাবপ্রলক স্কু ল এর িপ্রতশ্রুপ্রত স্পষ্টিাদব িািাদব৷ আপ্রম প্রিপ্রিত বে প্রবশ্বমাদির প্র ক্ষা প্রেদত িদতযক ছাদত্র্র িিয
আমাদের ইচ্ছা আিপ্রি িাগ করদবি৷
প্রবিীত,

Dr. Steven Walts
স্কু ল অধীক্ষক
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