جنوری 2022
پیارے گھر والیو،
یارک ریجن ڈسٹرکٹ سکول بورڈ وچ خوش آمدید۔ کنڈرگارٹن وچ خوش آمدید۔
تواڈا بچہ تالش ،کھیل تے تفتیش دے ذریعے  YRDSBوچ کنڈرگارٹن کالس رومز دیکھ بھال کرن آلے تے خوش آئند جگہیں نیں۔
سکھے گا۔ اساتذہ اے ہو جئے تعلیمی ماحول پیدا کرن لئے پُرعزم نیں جیڑا بچیاں دی متنوع ثقافت ،شناخت تے دلچسپیاں دی عکاسی
کردے نیں۔ سکھن دیا جامع جگہاں وچ ،بچے اپنے خیاالت تے زندگی دے تجربات دا اشتراک کرن وچ محفوظ محسوس کردے نیں۔
اوہ جاندے نیں تے محسوس کردے نیں جیوے اوہ اہمیت رکھدے نیں تے اوس نال تعلق رکھ دے نیں۔ توسی ساڈے جامع تعلیمی
ماحول بنان لئے ساڈے اپنے کام دے بارے وچ مزید جان سکدے اوں ،بشمول ساڈی اینٹی بلیک ریسزم نو ختم کرن دی حکمت عملی،
دی
 www.yrdsb.ca.نڈیجینس ایجوکیشن اینڈ ایکویٹی سٹریٹجی تے مزید
کنڈرگارٹن دے بچے ابتدائی خواندگی تے عددی مہارتاں جلدی تیار کردے نیں۔ اوہ صحت تے حفاظت دے اقدامات اُتے عمل کردے
ہوئے تعلق تے مسئلہ حل کرن دی مہارت ،تعاون تے ہور بہت کچھ دا احساس وی پیدا کردے نیں۔ اسی اس گل دی تعریف کردے آں
کہ خاندان کول اس بارے وچ بہتے سواالت نیں کہ وبائی امراض دے نتیجے وچ کنڈرگارٹن پروگرام کیسا نظر آندا اے۔ اسی اپنے
طلباء ،عملے دے ارکان تے اوناں دے خانداناں دی صحت تے حفاظت نوں ترجیح دیندے آں ،تے اسی یارک ریجن پبلک ہیلتھ دے نال
رل کہ کام کردے رہندے آں تاکہ اے یقینی بنایا جا سکے کہ اسی تمام مناسب اقدامات کر رہے آں۔ جیوے ہی اسی 2023-2022
تعلیمی سال دے قریب پہنچا گے ،اسی خانداناں نال معلومات دا اشتراک کراں گے تاکہ اوہ جان سکن کہ کی توقع رکھنی اے۔
اسی عام طور تے کنڈرگارٹن دے نئے خانداناں نوں موسم بہار دی واقفیت دے پروگرام وچ مدعو کردے آں تاکہ تواڈے بچے دے
سکول دے بارے وچ مزید جان سکن تے توسی کنڈرگارٹن وچ کی توقع کر سکدے ہوں۔ اگرچہ اسی فی الحال خانداناں نوں سکول وچ
مدعو نہیں کر سکدے ،اسی کنڈرگارٹن وچ ُمنتقلی دی تیاری وچ مدد لئے اضافی معلومات دا اشتراک کراں گے۔ اسی توانو اس
معلومات تے نظر رکھن لئے ترغیب دیندے آہ۔
اسی تعلیم وچ خانداناں دے اہم کردار تے گھر ،کمیونٹی تے سکول دے درمیان شراکت تے تعاون دی خاصیت نوں بہت اہمیت دیندے
دے ہ ُنر مند تے دیکھ بھال کرن آلے اُساتذہ تے سکول دے عملے نوں تواڈے بچے دی کنڈرگارٹن وچ ُمنتقلی نوں ُمثبت  YRDSBآں۔
بنان تے تواڈے بچے دی کامیابی نوں پروان چڑھان لئے تواڈے نال شراکت دار نیں۔
میں توانوں
تے جانن دی دعوت دیندا واں ،جتھے توسی بورڈ ،اپنے سکول تے ساڈے کنڈرگارٹن پروگرام دے بارے وچ مزید www.yrdsb.ca
جان سکدے ہوں۔ توسی خاندانی وسائل ،طالب علم دی مدد تے مزید اس بارے وچ وی معلومات حاصل کر سکدے ہو۔
اسی موسم خزاں وچ تواڈا استقبال کرن دے منتظرآں ،تے تُسی تے تواڈے بچے لئے نیک خواہشات۔
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