
 
ਜਨਵਰੀ 2023  
 
ਿਪਆਰੇ ਪਿਰਵਾਰੋ,  
 
ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ (York Region District School Board) ਦੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਡਨ ਿਵਖੇ ਸੁਆਗਤ 
ਹੈ। 
 
ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਇੱਕ ਿਦਲਚਸਪੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਵ� ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਖੇਡਾਂ 
ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਰਾਹੀ ਂਿਸੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਿਖਆਤਮਕ ਹਨੁਰ 
ਿਵਕਿਸਤ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਝੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ 
ਹਨੁਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਿਸਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਗਿਹਰਾ 
ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ। 
 
ਸਾਡੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਲਾਸਰਮੂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ, ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨੰੂ 
ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਸੱਿਖਅਕ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਿਸਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਜ� ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਸੱਿਭਆਚਾਰਾਂ, 
ਪਛਾਣਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਰਚੁੀਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 
ਿਵੱਚ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰਿਥਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਅਸੀ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ www.yrdsb.ca 'ਤੇ, ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵਰੋਧੀ ਨਸਲਵਾਦ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ (Dismantling Anti-Black 
Racism Strategy) ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਰਣਨੀਤੀ (Equity Strategy) ਸਮੇਤ, ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇਿਸੱਖਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦਤਨ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ। 
 
ਅਸੀ ਂਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਸਵਾਲ ਹਨ ਿਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ 
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਮ�ਬਰਾਂ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂਸਾਰ ੇਢਕੁਵ� 
ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਯੌਰਕ ਰੀਜਨ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ (York Region Public Health) ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀ ਂ2023-2024 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਿਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਸਾਡੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਹਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 
ਅਸੀ ਂਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ 
ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ, ਿਡਸਕਵਰ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ (Discover Kindergarten) 
ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। 
ਅਸੀ ਂਪਿਰਵਾਰ ਦਆੁਰਾ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਘਰ, ਭਾਈਚਾਰ ੇਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਯੋਗੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਿਨਭਾਈ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਅਿਹਮੀਅਤ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ। YRDSB ਦੇ ਹਨੁਰਮੰਦ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸੱਿਖਅਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। 
 

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


ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ www.yrdsb.ca 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਂਬੋਰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਵਸੀਿਲਆਂ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 
ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੰੂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ! 
 
ਤਿਹ ਿਦਲ� ,  
 
Scott Yake 
ਿਸੱਿਖਆ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ (ਅੰਤਿਰਮ) 
ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਿਡਸਟਿਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ (York Region District School Board) 

http://www.yrdsb.ca/

