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والدین جاننا چاہتے ہیں کہ۔۔۔۔۔۔
ﭘیﺭنٹ ﺭیﺳوﺭﺱ ﺳینﮢﺭ کیا ہے؟
اس کی بنیاد ورجینیا ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن نے  1983میں پیرنٹ ایجوکیشنل ایڈوکیسی ٹریننگ سینٹر ) ،(PEATCسپرنگ فیلڈ،
ورجینیا کے اشتراک سے رکھی۔ ریسورس سنٹر برائے والدین ( )PRCsمعذور بچوں کے والدین اور اساتذہ کو معاونت ،تربیت ،اور
معلومات کی فراہمی کیلیئے کھولے گئے تھے۔  PWCSکا پیرنٹ ریسورس سنٹر نومبر  1992سے کام کر رہا ہے اور معذور بچوں کے
والدین اور بچوں کے اساتذہ کے مابین مثبت تعلقات کو فروغ دیتے ہیں۔
ﭘیرنٹ ﺭیسوﺭﺱ ﺳنٹر کی خدمات ﺳے کون کون مستفید ہو ﺳکتا ہے؟
والدین اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے اور معذور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ سکول کا عملہ اور دلچسپی رکھنے والے افراد کو پیرنٹ
ریسورس سینٹر میں فون کرنے ،آنے یا ای -میل کے ذریعے رابطہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔
ﭘیرنٹ ﺭیسوﺭﺱ ﺳنٹر کس قسم کی خدمات ﭘیش کرتے ہیں؟
 والدین کی براہ راست معاونت – سینٹر کا عملہ والدین کی بات سننے ،معلومات دینے  ،وسائل فراہم کرنے ،اور مسائل کے حل
کیلیئے موجود ہے۔
 والدین کیلیئے تربیتی ورکشاپیں – خصوصی تعلیم کے طریقہ کار ،سکول کا عملہ اور والدین اس عمل میں کیسے شریک کار بن
سکتے ہیں ،اور معذوری سے جڑے موضوعات پردلچسپی رکھنے والے والدین کیلیئے تربیتی ورکشاپوں کی پیشکش کی جاتی
ہے۔
 الئبریری سے مفت استفادہ – والدین اور سکول کا عملہ سینٹر میں آ کر معذوری اور اس سے جڑے والدین کے مسائل اور
معذوربچوں کی تعلیم سے متعلق کتابیں ،ویڈیوز ،ڈی وی ڈیز ،سی ڈیز ،اور آڈیو کیسٹس مستعار لے سکتے ہیں۔ سینٹر میں آنے
والوں کیلیئے کمپیوٹراور انٹرنیٹ کی سہولت والی مطالعہ کی جگہوں کی سہولت دستیاب ہے۔
 پیرنٹ ریسورس سینٹر کی ویب سائٹ  https://www.pwcs.edu/cms/one.aspx?pageId=755210پر مالحظہ کیجیئے۔
برائے مہربانی نوٹ کیجئے :ﭘیرنٹ ﺭیسوﺭﺱ ﺳنٹر کو مقامی ﺳکول ڈﺳٹرکٹ کی طرف ﺳے کسی حد تک معاونت حاصل ہے۔ عملہ خدشات
اوﺭ مسائل کے حل کیلیئے والدین کے ﺳاتھ کام کرتا ہے۔ تاہم وہ باضابطہ ثالث یا ضابطے کی کاﺭﺭوائی کیلیئے کام نہیں کرتے۔ ضروت
ﭘڑنے ﭘر وہ والدین کو مقامی یا ﺭیاﺳت کی وکالتی تنطیوں کے ﭘاﺱ بھیجتے ہیں۔
میں ﺳینٹر ﺳے کیسے ﺭابطہ کروں؟
آپ پیرنٹ ریسورس سنٹر کو فون کر سکتے ہیں یا ایڈمنسٹریٹو کوآرڈینیٹر  Mary Jo Howarthکو  howartmj@pwcs.eduپریا
ایڈمنسٹریٹو کوآرڈینیٹر  Rhonda Taborکو  taborrd@pwcs.eduپر ای میل کر سکتے ہیں۔ آپ مالقات کا وقت طے کر کے یا وقت
طے کیئے بغیر پیر سے جمعے تک صبح  8بجے سے شام  4:30بجے تک سینٹر کا دورہ کر سکتے ہیں۔ دفتری اوقات کے بعد آنے
کیلیئے پہلے سے وقت طے کرنا ضروری ہے۔ درخواست کرنے پر آپ کو اشاروں کی زبان اور آپ کی زبان میں مترجم کی سہولت فراہم
کی جا سکتی ہے۔

