
સાથે મળીને શીખીએ: ફક્ત બે
 સાાંજે મફત કોન્ફરન્સ દ્વારા પરરવતતન લાવીને કુટુાંબોનુાંસશક્ક્તકરણ રહ્યા  

છીએ

ત�ો એો મ�ટો  હવો તમ�રુ�ં ન�મ ન�ંધ�વી શક�ો છ�ો! 
કૃપ� કરીનો એહીંથી વોબસ�ઇટની મુલ�ક�ત લ�ો, yrdsb.ca/kindergarten 

મ�ંગળવ�રો, 29 મ�ર્ત         સ��ંજો  6:30 થી 8:30
વાગ્યા સુધી માતા-પપતા/સાંભાળકતાતઓ માટે યોજાયેલ આ સાાંજનો કાયતક્રમ માણો

યોકત પ્રદેશ રિસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોિતના પશક્ષણ પનયામક લુઇસ પસરરરકો તરફથી તમારુાં રવાગત છે
ઍવોિત પવજેતા ન્યુરોસાયસ્ટ્ન્ટરટ, િૉ. ઍિેલ િાયમન્િ (Dr. Adele Diamond) બાળ મગજનો પવકાસ, રક્રયાત્મક કામગીરીની આવિતોનુાં 
મહત્વ અને પશક્ષણ પ્રાપ્ત કરવામાાં આ ઉપયોગી આવિતોની ભૂપમકા પવશે પોતાનુાં જ્ઞાન વહેંર્ે છે તે સાાંભળો. 

YRDSB શોધો અને જુઓ કે આપણી પાસે ક્યા સાંસાધનો છે કે જેને અપને રજુ કરી શકીએ છીએ.

કેનેિાના કલ્ર્ર શૉકના ઍલાન ફૈગલ (Alan Faigal) સાથે જોિાઓ, તેઓ પુખ્ત ઉંમરની વ્યક્ક્ત દ્વારા જાતે સાર-સાંભાળ લેવાના ભાગરૂપે 
નૃત્ય પ્રરતુત કરશે. કોઈ પણ જગ્યા ને નૃત્યના માંર્માાં પરરવપતિત કરી દેવાની પ્રપતભા કેવી રીતે કેળવવી તે શીખી લો!

બુધવ�રો, 30 મ�ર્ત સ��ંજો 6:30 -- ર�ત્રો 8:30 વ�ગ્ય� સુધી
બાળકો અને માતા-પપતાઓ/સાંભાળકતાત સાથે આ રોમાાંર્ક સાાંજનો આનાંદ માણો

કુટુાંબીજનો સાથે સાંગીત અને નાર્-ગાયનનો વધુ આનાંદ માણવા માટે ઍલાન ફૈગલ સાથે જોિાઓ.

રકન્િરગાટતન પર નજર કરવા માટે ઓડ્રે પેન દ્વારા રર્ાયેલ પુરતક ધ રકપસિંગ હેન્િમાાંના પાત્ર અને  
આપણા પમત્ર ર્ેરટર ધ રેકૂન સાથે જોિાઓ. 

યોકત પ્રદેશના સમુદાયોમાાં થતા મફત કાયતક્રમો અને સેવાઓ પવશે જાણો

નીર્ેના ર્ાર પારરપરરક સત્રો પૈકી કોઈપણ એકની પસાંદગી કરો:
• શુાં તમે તમારા બાળકોને તણાવમાાંથી મુક્ત કરવા અને શાાંત થવામાાં મદદ કરવાની વ્યૂહરર્નાઓ શોધી રહ્યાાં છો? આ સત્ર, 

તમને તમારા સહ-પનયમનમાાંથી રવ-પનયમન તરફ લઇ જવા, માટે છે! 
• શુાં તમે અને તમારુાં બાળક રકિંિરગાટતન શરૂ કરવા પવશે આતુરતા અનુભવો છો?  

આ ટેપમિંગ ધી બટરફ્લાય્સ, તમારા માટે છે! 
• શું તમે રોજિંદી સામગ્રીઓનો ઉપયોગ કરીને તમારા બાળકના ગણિત અને સાક્ષરતાના કૌશલ્યોને સમર્થન આપવા માંગો છો? 

આ સત્ર, તમારા માટે ઘરેલું ગણતર અને ભણતર શીખવા માટે છે! 
• શું તમે એ જાણવા માગો છો કે કેવી રીતે શબ્દો બોલવાની રમત રમવાથી તમારા બાળકને મૂળાક્ષરો કેવી રીતે કામ કરે છે તેની 

સમજ વધારવામાં મદદ કરે છે? શબ્દો બોલવાની રમત નું આ સત્ર તમારા માટે આપેલ છે! 
 
 
ડોર પ્ર�ઇઝ - તમ�ર� બ�ળક રમતોનો આનંદ મ�ણવ� મ�ટોની વસ્તુઓ સ�થો લર્નિંગ બ�સ્કોટ જીતવ�ની તક!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMwPgtmQ_Hgv3aB2b6--1mGI2q0F4utXiRbDNMVYalfP2F4g/viewform
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/elementary-school/kindergarten

