
 

જાન્યુઆરી 2023 

 

પ્રિય પપ્રરવારો,  

 

યોર્ક  રીપ્રિયન પ્રિપ્ર્રિ ક્ર ્રૂ્લ બોિકમાાં પ્રર્ાંિરગારકનમાાં આપનુાં ્વાગત છે. 

 

પ્રર્ન્િરગારકન એર્ રોમાાંચર્ સમય છે! તમારા બાળર્ને નવા પ્રમત્રો બનાવવાની અન ેશોધખોળ ર્રીન,ે રમતો 

રમીને અને પૂછપરછો ર્રીને શીખવાની તર્ મળશે. પ્રર્ાંિરગારકનના બાળર્ો િારાંપ્રિર્ સાક્ષરતા અન ેસાંખ્યાની 

રુ્શળતા પ્રવર્સાવ ેછે. તેઓ િોિાયેલા હોવાની અને સાંબાંધની િાવના પણ પ્રવર્સાવે છે, સમ્યાનુાં પ્રનરાર્રણ 

લાવવાની આવિતો શોધ ેછે અન ેલાગ ુર્ર ેછે, અન ેસહયોગ અને અર્કસિર પ્રશક્ષણ દ્વારા સાંબાંધોન ેવધ ુગાઢ 

બનાવે છે. 

 

અમારા પ્રર્ન્િરગારકનના ક્લાસરૂમ્સ સાંિાળ રાખનારા અને આવર્ારતા ્ર્ાન છે િ ેઆનાંદ, પ્રવ્મય અન ે

અજાયબીને િેરણા આપે છે. પ્રશક્ષર્ો એવુાં શૈક્ષપ્રણર્ વાતાવરણ બનાવવા ર્પ્રરબદ્ધ છે િ ેબાળર્ોની વપૈ્રવધ્યસિર 

સાં્રૃ્પ્રતઓ, ઓળખ, શપ્રિઓ અને રુપ્રચઓન ેિપ્રતપ્રબાંપ્રબત ર્ર.ે આ સવકગ્રાહી શૈક્ષપ્રણર્ ્ર્ાનોમાાં, બાળર્ો 

સુરપ્રક્ષત અનુિવ ેછે અન ેતેઓને પોતાના પ્રવચારો અન ેજીવનના અનુિવોન ેવહેંચવામાાં રેર્ો મળે છે. અમે 

ઇચ્છીએ રે્ તેઓ જાણે અન ેમાને રે્ તેઓ મહત્વપણૂક છે અન ેસાંબાંપ્રધત છે. અમે વેબસાઇર www.yrdsb.ca પર, 

અશ્વેત જાપ્રતવાદ-પ્રવરોધી વ્યહૂરચના અને ્વદેશી પ્રશક્ષણ અને સમાનતા વ્યૂહરચના સપ્રહત, સવકગ્રાહી શકૈ્ષપ્રણર્ 

વાતાવરણ બનાવવા અમારી હેતુલક્ષી ર્ામગીરી પ્રવશે જાણવા તમન ેઆમાંપ્રત્રત ર્રીએ છીએ. 

 

મહામારીના પપ્રરણામ ્વરૂપે પ્રર્ાંિરગારકન ર્ાયકક્રમો અત્યાર ેરે્વા ચાલ ેછે તે પ્રવશે રુ્રુાંબોન ેઘણાાં િશ્નો હોવાની 

બાબતની અમ ેર્દર ર્રીએ છીએ. એર્ ્રૂ્લ બોિક તરીરે્, અમે અમારા પ્રવદ્યાર્ીઓ, ર્મકચારી સભ્યો અન ેતેઓના 

રુ્રુાંબીિનોના આરોગ્ય અને સુરક્ષાન ેિાધાન્ય આપીએ છીએ, અન ેઅમે તમામ યોગ્ય પગલાઓ લઈ રહ્ાાં 

હોવાની ખાતરી ર્રવા અમારુાં  યોર્ક  રીપ્રિયન પપ્રલલર્ હેલ્ર્ સાર્ે ઘપ્રનષ્ઠપણ ેર્ામ ર્રવાનુાં ચાલ ુછે. આપણે 2023-

2024 શાળાર્ીય વર્ક તરફ પહોાંચી રહ્ાાં છીએ ત્યાર,ે અમે રુ્રુાંબો સાર્ે માપ્રહતી વહેંચીશુાં િરે્ી તેઓ શનેી અપેક્ષા 

રાખવી તે તેઓ જાણે. તમે અમારી વેબસાઇર પર વતકમાન આરોગ્ય અને સરુક્ષા ઉપાયો પ્રવશે વધુ જાણી શર્ો 

છો.  

 

તમારા બાળર્ની ્રૂ્લ અને તમે પ્રર્ન્િરગારકનમાાં શુાં અપકે્ષા રાખી શર્ો છો તે પ્રવશ ેવધ ુજાણવા, અમ ે

પ્રર્ાંિરગારકનના બાળર્ોના રુ્રુાંબોન ેપ્ર્િાંગ ઓપ્રરએન્રેશન ઇવેન્ર, પ્રિ્ર્વર પ્રર્ાંિરગારકનમાાં આમાંપ્રત્રત ર્રવા આતુર 

છીએ. તમારા બાળર્ની ્રૂ્લ વધુ માપ્રહતી સાર્ે સાંપર્ક  ર્રશે. અમે રુ્રુાંબો દ્વારા પ્રશક્ષણમાાં અને ઘર, સમદુાય અને 

્રૂ્લ વચ્ચ ેમિબૂત સહયોગી સાંબાંધો બાાંધવામાાં િિવાતી અપ્રનવાયક િૂપ્રમર્ાન ેબહુ મૂલ્યવાન ગણીએ છીએ. 

YRDSB’s skilled and caring educators are partners with you in making your child’s transition to 

Kindergarten a positive one. 

 

  

 

We look forward to welcoming your child to Kindergarten! 

 

http://www.yrdsb.ca/
https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/health-and-safety


આપની,  

 

Scott Yake 

Director of Education (Interim) 

યોર્ક  પ્રરપ્રિયન પ્રિપ્ર્રિ ક્ર ્રૂ્લ બોિક 


