જાન્યુઆરી 2022
પ્રિય પપ્રરવારો,
યૉર્ક પ્રરપ્રિયન પ્રિપ્ર્રિ ક્ર ્ર્ૂ લ બોિક માાં આપનુાં ્વાગત છે. પ્રર્ાં િરગારક નમાાં આપનુાં ્વાગત છે .
YRDSB માાં પ્રર્ાં િરગારક ન વગકખાંિો સાંભાળ રાખનારી, આવર્ારદાયર્ િગ્યાઓ છે . તમારાં બાળર્ સાંશોધન, રમત
અને પૂછપરછ દ્વારા શીખશે. પ્રશક્ષર્ો બાળર્ોની વૈપ્રવધ્યસભર સાં્ર્ૃ પ્રતઓ, ઓળખ અને રપ્રિઓને િપ્રતપ્રબાંપ્રબત
ર્રતા શીખવાનુાં વાતાવરણ બનાવવા મારે િપ્રતબદ્ધ છે. આ સમાવેશર્ શીખવાની િગ્યાઓમાાં, બાળર્ો તેમના
પ્રવિારો અને જીવનના અનુભવોની વહેંિણી ર્રવામાાં સુરપ્રક્ષત અનુભવે છે . તેઓ જાણે છે અને અનુભવે છે ર્ે તેઓ
મહત્વપૂણક અને સાંબાંપ્રધત છે . તમે અમારી અશ્વેત જાપ્રતવાદ પ્રવરોધી વ્યૂહરિના, ્વદે શી પ્રશક્ષણ અને ઇપ્રિરી
વ્યૂહરિના અને વધુ સપ્રહત વ્યાપર્ પ્રશક્ષણ વાતાવરણ બનાવવા મારે ના અમારા હેતપ
ુ વ
ૂ કર્ના ર્ાયક પ્રવશે
www.yrdsb.caપર વધુ જાણી શર્ો છો.
પ્રર્ાં િરગારક નના બાળર્ો િારાં પ્રભર્ સાક્ષરતા અને સાંખ્ યાની ર્ુ શળતા પ્રવર્સાવે છે . તેઓઆરોગ્ય અને સલામતીના
પગલાાંનુાં પાલન ર્રતી વખતે િોિાણ અને સાંબાંધની ભાવના, સમ્યા હલ ર્રવાની ર્ુ શળતા, સહયોગ અને ઘણુાં બધુાં
પણ પ્રવર્સાવે છે . અમે િશાંસા ર્રીએ છીએ ર્ે રોગિાળાના પપ્રરણામે પ્રર્ાં િરગારક ન ર્ાયકક્રમો ર્ે વા દે ખાય છે તે પ્રવશે
પપ્રરવારો પાસે ઘણા િશ્નો છે. અમે અમારા પ્રવદ્યાર્થીઓ, ર્મકિારીગણના સભ્યો અને તેમના પપ્રરવારોના ્વા્્ય
અને સલામતીને િાર્થપ્રમર્તા આપીએ છીએ અને અમે તમામ યોગ્ય પગલાાં લઈ રહ્યા છીએ તેની ખાતરી ર્રવા મારે
અમે યોર્ક પ્રરપ્રિયન પપ્રલલર્ હેલ્ર્થ સાર્થે નજીર્ર્થી ર્ામ ર્રવાનુાં િાલુ રાખીએ છીએ. િેમ િેમ આપણે 2022-2023
શાળા વર્ક તરફ પહોાંિી રહ્યા છીએ, અમે પપ્રરવારો સાર્થે માપ્રહતીની વહેંિણી ર્રીશુાં િેર્થી તેઓ જાણે ર્ે શુાં અપેક્ષા
રાખવી િોઈએ.
તમારા બાળર્ની શાળા અને તમે પ્રર્ાં િરગારક નમાાં શુાં અપેક્ષા રાખી શર્ો તે પ્રવશે વધુ જાણવા મારે અમે સામાન્ય રીતે
નવા પ્રર્ાં િરગારક ન પપ્રરવારોને પ્ર્િાંગ ઓપ્રરએન્રે શન ઇવેન્રમાાં આમાંપ્રિત ર્રીએ છીએ. જ્યારે અમે હાલમાાં પપ્રરવારોને
શાળામાાં આમાંપ્રિત ર્રી શર્તા નર્થી, ત્યારેઅમે પ્રર્ાં િરગારક નમાાં સાંક્રમણની તૈયારીમાાં મદદ ર્રવા મારે વધારાની
માપ્રહતીની વહેિણી ર્રીશુાં. અમે તમને આ માપ્રહતી પ્રવશે ધ્યાન રાખવા મારે િોત્સાપ્રહત ર્રીએ છીએ.
પ્રશક્ષણમાાં ર્ુ રુાંબો િે આવશ્યર્ ભાગ ભિવે છે તેની, તર્થા ઘર, સમુદાય અને શાળા વચ્િે ભાગીદારી અને સહયોગનુાં
મહત્વ એ સૌની પ્રર્મત અમે ઘણી ઊાંિી આાંર્ીએ છીએ. YRDSB ના ર્ુ શળ અને સાંભાળ રાખનાર પ્રશક્ષર્ો અને
શાળાના ર્મકિારીઓ તમારા બાળર્ના પ્રર્ાં િરગારક નમાાં સાંક્રમણને સર્ારાત્મર્ બનાવવા અને તમારા બાળર્ની
સફળતાને ઉછેરવામાાં તમારા ભાગીદારો છે.
હુ ાં તમનેwww.yrdsb.ca,ની મુલાર્ાત લેવા આમાંિણ આપુાં છુાં, જ્યાાં તમે બોિક , તમારી શાળા અને અમારા
પ્રર્ાં િરગારક ન િોગ્રામ પ્રવશે વધુ જાણી શર્ો છો. તમે ર્ૌરુાં પ્રબર્ સાંસાધનો, પ્રવદ્યાર્થી સપોરક અને વધુ પ્રવશે પણ માપ્રહતી
મેળવી શર્ો છો.
અમે પાનખરમાાં તમને આવર્ારવાની રાહ િોઇએ છીએ, અને તમને તર્થા તમારા બાળર્ને શુભેચ્છાઓ.
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યોર્ક પ્રરપ્રિયન પ્રિપ્ર્રિ ક્ર ્ર્ૂ લ બોિક

