جنوری 2021
عزیز اہل خانہ،
یارک ریجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ ( )York Region District School Boardمیں خوش آمدید۔ کنڈرگارٹن میں خوش آمدید.
ہمارے کنڈرگارٹن کالس رومز دیکھ بھال کرنے والے ہیں ،اُن جگہوں کا خیرمقدم کررتے ہیں جہاں بچے تحقیق ،کھیل اور تفتیش
کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کامیاب ہوئے اور تعلیم کا لطف اٹھائے۔ کنڈر گارٹن پروگرام طلباء کو
ابتدائی خواندگی اور اعداد کی مہارتوں ،ارتباط اور ان سے وابستگی رکھنے ،مسئلے کو حل کرنے کی مہارت ،باہمی تعاون اور
بہت بہتری النے میں مدد فراہم کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
ہمارے ہ ُنر مند اور دیکھ بھال کرنے والے اُساتذہ اور اسکول کا عملہ کنڈرگارٹن میں ُمنتقلی کو آپ کے اہ ِل خانہ کے
لئے مثبت بنانے اور طالب علموں کو معموالت میں ایڈجسٹ کرنے میں مدد کے لئے حاضر ہیں۔
ہم اس بات کی قدر کرتے ہیں کہ اہ ِل خانہ کے پاس اس بارے میں بہت سے ایسے سواالت ہونگے کہ ہمارے کنڈرگارٹن پروگرام
وبائی مرض کے نتیجہ میں کیسا دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارے طلباء  ،عملے کے ممبران اور اُن کے اہل خانہ کی صحت اور
حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے ،اور ہم یارک ریجن پبلک ہیلتھ کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ ہمارے کنڈرگارٹن طلبہ
صحت اور حفاظت کے اقدامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بہترین اور جامع پروگراموں میں کھیل کے ذریعے سیکھتے رہتے ہیں۔
جیسا کہ ہم  2022-2021تعلیمی سال کے قریب پہنچ رہے ہیں ،تو ہم اپنے اہل خانہ سے معلومات کا تبادلہ کرتے رہیں گے تاکہ
وہ جان لیں کہ کیا توقع کرنی ہے۔
بہار واقفیت کی تقریب میں مدعو کرتے ہیں تاکہ ُوہ یہ جان سکیں کہ اپنے بچے
ہم عام طور پر اپنے نئے کنڈرگارٹن اہ ِل خانہ کو ِ
کے اسکول اور کنڈرگارٹن کے بارے میں کیا توقع کرسکیں۔ اگرچہ ہم فی الحال اہ ِل خانہ کو اسکول میں مدعو نہیں کرسکتے،
لیکن ہم آپ کو اضافی معلومات فراہم کریں گے تاکہ آپ اور آپ کے بچے کو کنڈرگارٹن میں آنے کی تیاری میں مدد مل سکے۔
ہم آپ کو معلومات تالش کرنے اور مختلف طریقوں کے بارے میں جاننے کے لئے حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو کہ آپ اپنے
بچے کے سیکھنے اور ان کی تعلیم میں مشغول رہنے کے لئے کر سکتے ہیں۔ہم تعلیم میں اہ ِل خانہ کے الزم کردار ،گھر،
کمیونٹی اور اسکول کے مابین شراکت اور تعاون کی ضرورت کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔
جیسے جیسے آپ کا بچہ اپنے تعلیمی کیریئر میں ترقی کرتا ہے ،آپ کو دیکھ بھال کرنے والے اورمدد کرنے والے عملے اور
سسٹم لیڈر ملیں گے جو طلباء کی کامیابی اور فالح و بہبود پر مرکوز ہو گے۔ میں آپکو بورڈ ،آپکے اسکول ،کنڈرگارٹن کے
بارے میں مزید معلومات کے لئے  www.yrdsb.caدیکھنے کی دعوت دیتا ہوں۔
ہم موسم خزاں میں آپ کے استقبال کے منتظر ہیں،آپ اور آپ کے بچے کے لئے نیک خواہشات۔ بصد خلوص،
لوئس سیریسکو ڈائریکٹر آف
ایجوکیشن
یارک ریجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ

