সামনা-সামভন দদাভাষীভভভিক পভিষষবাসমূহ

আিও তষযযি জনয

আপনার শিশুর শিদ্যালয়য় শিটিংগুশলয়ে অথিা এেট ACPS
োর্যেলায়প অিংিগ্রহণ েরার সিয়য় ACPS পশরিারগুশলয়ে
সাহার্য েরার উয়েয়িয কিৌশিে কদ্াভাষী উপলব্ধ৷

আমাষদি সষে দ াগাষ াগ করুন:

অনুগ্রহ েয়র আপনার শিশুর শিদ্যালয়য়, উপলব্ধো শনশিে
েরার উয়েয়িয, 5 শদ্ন পূয়িয এই পশরয়ষিাটর জনয অনুয়রাধ
েরুন৷
শিশভন্ন প্রোর শিটিং-এর জনয কদ্াভাষীর িযিস্থা েরা কর্য়ে
পায়র, কর্িন শপোিাো শিক্ষে/শিশক্ষো সয়েলন, শিশু
অধযয়ন শিটিং, শিয়িষ শিক্ষার কর্াগ্যো অজযন সম্বন্ধীয় শিটিং,
এিিং IEP শিটিংগুশল৷ শিদ্যালয়শভশিে োর্যেলাপসিূহ,
কর্িন িযাে-টু -স্কু ল নাইটস, PTA শিটিং, েিযিালা এিিং
আরও িহু শেছু র কক্ষয়েও কদ্াভাষীরা সহায়ো েরয়ে পায়রন!

EL পভিষষবাগুভিি জনয কা য ািয়
অনুবাদ এবং দদাভাষীভভভিক
পভিষষবাসমূহ
ACPS কেন্দ্রীয় োর্যালয়
1340 Braddock Place
703-619-8347
www.acps.k12.va.us/translation

FACE Center
ACPS কেন্দ্রীয় োর্যালয়
1340 Braddock Place
703-619-8055
www.acps.k12.va.us/face
ভিভিত অনুবাষদি পভিষষবাসমূহ
শিদ্যালয়-শপো/িাোর িয়ধয কর্াগ্ায়র্ায়গ্র কক্ষয়ে সহায়োর
উয়েয়িয ACPS শিভাগ্শভশিে নশথপে অনুিাদ্ েয়র৷ এই
নশথপেগুশল শনম্নশলশিেগুশল অন্তভুয ক্ত েয়র শেন্তু কসগুশলর দ্বারা
সীিািদ্ধ হয় না: শিভাগ্ এিিং শিদ্যালয় নীশেসিূহ, জরুরী
েথয, শনিন্ধীেরণ এিিং োশলোভু শক্তর ফিযসিূহ, স্বাস্থয এিিং
শনরাপিা শিষয়ে েথয, ছাে অনুয়িাদ্য়নর ফিযসিূহ,
শনয়িানুিশেয ো সিংক্রান্ত পেগুশল, শপো/িাোর হযান্ডিুে এিিং
েথয পে, পাঠক্রি শিষয়ে শিেল্প এিিং পশরেল্পনা, অনুষ্ঠান
অথিা পাঠক্রি িশহভূয ে োর্যেলাপগুশলয়ে প্রয়িি সিংক্রান্ত েথয,
শরয়পাটয োর্যগুশল, এিিং শনশদ্য ষ্ট োর্যক্রিশভশিে েথয৷
কোন নশথ কিাঝার কক্ষয়ে আপনার সাহায়র্যর প্রয়য়াজন হয়ল,
অনুগ্রহ েয়র শিদ্যালয়য়র েিীয়ে জানান৷

3330 King

দকান প্রশ্ন অযবা সমসযা আষে কী?
সাহাষ যি প্রষয়াজন?
র্শদ্ আপনার কোন প্রশ্ন থায়ে অথিা আপশন এেজন
কদ্াভাষীর জনয অনুয়রাধ েরয়ে চান, োহয়ল সাহায়র্যর জনয
অনুগ্রহ েয়র এেজন ACPS েিীয়ে জানান৷

অনুবাদ এবং দদাভাষীভভভিক
পভিষষবাসমূহ
ACPS পভিবািগুভিি
জনয উপিব্ধ

অনুবাদ এবং দদাভাষীভভভিক পভিষষবাসমূহ
অনুবাদ এবং দদাভাষীভভভিক
পভিষষবাসমূষহ প য াষিাচনা
Alexandria City Public School-এর শিক্ষাথীয়দ্র িয়ধয
50%-এর অশধে শিক্ষাথী িাশ়িয়ে ইিংরাজীর ছা়িা অনয এেট
ভাষায় েথা িয়ল৷ ACSP-এর শিক্ষাথীয়দ্র িয়ধয
সিযাশধেভায়ি েশথে ভাষাগুশল হল স্প্যাশনি, আমহাশরে এিিং
আরশি৷

পভিষষবাগুভি নাগািপ্রাপ্ত কিা
আপনার কর্ অনুিাদ্ এিিং কদ্াভাষীশভশিে পশরয়ষিাগুশলর
প্রয়য়াজনীয়ো আয়ছ কসট ACPS েিীয়ে িলার শিশভন্ন পন্থা
আয়ছ:
 র্িন আপশন ACPS-এ আপনার শিশুটয়ে শনিন্ধীেৃ ে
েয়রন, েিন অনুগ্রহ েয়র েিী সদ্সযটয়ে
(শনিন্ধনোরী) দ াগাষ াষগি জনয আপনাি
পেষেি ভাষাটি জানান৷৷
 র্শদ্ আপশন এেট ACPS শিদ্যালয়য় অথিা োর্যালয়য়
উপশস্থে হন, োহয়ল "য়দ্াভাষী পশরয়ষিা উপলব্ধ" কপাস্টারটর অনুসন্ধান েরুন৷ োরপয়র, আপনার
ভাষাটর প্রশে শনয়দ্য ি েরুন এিিং ACPS-এর েিী সদ্সয
কফায়নর িাধযয়ি এেজন কদ্াভাষীর সয়ঙ্গ কর্াগ্ায়র্াগ্
েরয়িন৷

লযাঙ্গুয়য়জ লাইন হল এেট কফায়নর িাধযয়ি উপলব্ধ পশরয়ষিা
কর্ট িহুভাষী পশরিারগুশলয়ে, োাঁয়দ্র িােৃ ভাষায়, োাঁয়দ্র
সন্তানয়দ্র শিদ্যালয়য়র সয়ঙ্গ সািংস্কৃ শেেভায়ি সিংয়িদ্নিীল
পন্থার িাধযয়ি কর্াগ্ায়র্াগ্ েরয়ে সক্ষি েয়র৷
লযাঙ্গুয়য়জ লাইন িযিহায়রর দ্বারা, আপনার শিশুর শিদ্যালয়ট
কটশলয়ফায়ন এেজন কদ্াভাষীয়ে র্ােয়ে পায়র৷ শিদ্যালয়য়র
েিী লযাঙ্গুয়য়জ লাইন নম্বরট র্ায়াল েরয়িন এিিং
প্রয়য়াজানীয় ভাষাট জানয়ে চাইয়িন৷ োরপয়র আপনায়ে,
কদ্াভাষীর সয়ঙ্গ সিংর্ুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, কহায়ে কথয়ে অয়পক্ষা
েরয়ে হয়ি, এর জনয সাধারণে 1-2 শিশনট সিয় লায়গ্৷

শিদ্যালয়, শিক্ষাথী এিিং পশরিারগুশলর িয়ধয কর্াগ্ায়র্ায়গ্র
কক্ষয়ে সহায়োর উয়েয়িয, ACPS-এর ভাষাশভশিে পশরয়ষিার
অন্তভুয ক্ত হল: কটশলয়ফানশভশিে কদ্াভাষীর িযিস্থা (লযাঙ্গুয়য়জ
লাইয়নর িাধযয়ি), সািনা-সািশন কদ্াভাষীর িযিস্থা, এিিং
শলশিে আোয়র অনুিাদ্শভশিে পশরয়ষিাগুশল৷

আপনাি ভিশুি ভিক্ষািাষভি দক্ষষে
সাহাষ যি একটি গুরুত্বপূর্য পন্থা হি
আপনাি ভিশুি ভবদযািষয়ি সষে
ভনয়ভমতভাষব দ াগাষ াগ িািা৷

িযােুষয়জ িাইন-এি মাধ্যষম দদাভাষী
ভভভিক পভিষষবাগুভি



র্শদ্ আপনার ভাষাট কপাস্টারটয়ে শিদ্যিান না থায়ে,
োহয়ল অনুগ্রহ েয়র এেট "ভাষা শচশিেেরণ
শনয়দ্য শিো"-এর জনয অনুয়রাধ েরুন, কর্টয়ে
100টরও অশধে ভাষা অন্তভুয ক্ত আয়ছ৷

