
 
 2023جنوری 

 
 عزیز اہل خاندان،

 
 یارک ریجن کے ڈسڻرکٹ سکول بورڈ کے کنڈرگارڻن میں خوش آمدید۔ 

 
کنڈرگارڻن ایک نہایت دلچسپ و پرجوش وقت ہے! آپ کے بچے کے پاس نئے دوست بنانے اور دریافت کرنے، کھیلنے اور باتیں 

کنڈرگارڻن کے بچوں میں اوائل عمر کی خواندگی اور اعداد شناسی کی صالحیت پیدا پوچھنے کے ذریعے سیکھنے کا موقع ہو گا۔ 
ہوتی ہے۔ ان میں رابطہ اور متعلق ہونے کا احساس نشونما پاتا ہے، وه مسئلے کو حل کرنے کی مہارتوں کو دریافت اور ان کا 

 ات میں گہرائی پیدا کرتے ہیں۔اطالق کرتے ہیں اور اشتراک عمل اور بامعنی سیکھنے کے عمل کی مدد سے تعلق
 

ہمارے کنڈرگارڻن کے کالس رومز خیال رکھنے والی اور خیر مقدمی جگہیں ہیں، جو خوشی، استعجاب اور حیرت کو جالء 
بخشتی ہیں۔ اساتذه/معلمین ایسا تعلیمی ماحول تخلیق کرنے کے لیے وقف عمل ہیں جو بچوں کی متنوع ثقافتوں، شناختوں، 

لچسپیوں کی عکاسی کرتا ہو۔ سیکھنے کی ان شمولیتی جگہوں پر، بچے اپنے خیاالت اور زندگی کے تجربات کا صالحیتوں اور د
اشتراک کرنے کے لیئے تحفظ اور معاونت محسوس کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وه جان لیں اور یقین رکھیں کہ وه اہمیت کے 

پر، سیاه فام نسل پرستی کے خاتمے کی حکمت  www.yrdsb.caکہ حامل اور متعلق و منسلک ہیں۔ ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں 
عملی اور مقامی تعلیم اور مساوات کی حکمت عملی سمیت شمولیتی تعلیمی ماحول تخلیق کرانے کے لیے ہمارے دانستہ امور کار 

 کے متعلق جانیں۔
 

 خانہ کے پاس اس بارے میں بہت سے ایسے سواالت ہوں گے کہ کنڈرگارڻن پروگرام وبائی ہم اس بات کی قدر کرتے ہیں کہ اہلِ 
مرض کے نتیجے میں کیسا دکھائی دے رہا ہے۔ سکول بورڈ کے طور پر، ہم اپنے طلباء، عملے کے اراکین اور ان کے خاندانوں 

تھ مل کر مصروف عمل ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا کی صحت اور تحفظ کو ترجیح دیتے ہیں اور ہم یارک ریجن پبلک ہیلتھ کے سا
کے تعلیمی سال تک پہنچیں گے، ہم خاندانوں کے  2024-2023سکے کہ ہم تمام تر مناسب اقدامات کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم 

صحت اور ود ساتھ معلومات کا اشتراک کریں گے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر موج
 کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔ تحفظ کے اقدامات

 
ہم کنڈرگارڻن کے خاندانوں کو موسم بہار کی واقفیت کے پروگرام، کنڈرگارڻن دریافت کریں، میں مدعو کرنے کے منتظر ہیں  

ے بچے کے سکول اور کنڈرگارڻن میں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں اُس بارے میں مزید جان سکیں۔ آپ کے بچے کا تاکہ آپ ک
سکول اضافی معلومات کے ساتھ آپ سے رابطہ کرے گا۔ ہم اس الزمی کردار کو بے حد اہمیت دیتے ہیں جو خاندان سیکھنے کے 

درمیان مضبوط باہمی اشتراک پر مبنی تعلقات استوار کرتے ہیں۔ آپ  عمل میں ادا کرتے ہیں اور گھر، کمیونڻی اور اسکول کے
کے آزموده کار اور خیال رکھنے والے اساتذه آپ کے ساتھ  YRDSBکے بچے کی کنڈرگارڻن میں منتقلی کو مثبت بنانے میں 

 شراکت دار ہیں۔
 

نے کی دعوت دیتے ہیں، جہاں آپ بورڈ، اپنے اسکول، فیملی کے ذرائع اور ہمارے کا دوره کر www.yrdsb.caہم آپ کو 
 کنڈرگارڻن پروگرام کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔

 
 ہم کنڈرگارڻن میں آپ کے بچے کو خوش آمدید کہنے کے منتظر رہیں گے! 

 
 بصد خلوص واحترام،

 
 )Scott Yakeسکاٹ ییک ( 

 رم)ڈائریکڻر آف ایجوکیشن (اینڻی
 یارک ریجن ڈسڻرکٹ اسکول بورڈ 
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