
:  دے تبدیلیاں سکھنا کے رل
 مفت اک دی شاماں دو بنانا بااختیار نوں خانداناں ذریعے
 کانفرنس

اے کھلی ہُن رجسڻریشن ! 
 yrdsb.ca/kindergarten میربانی کرکے وزٹ کرو

مارچ 29  منگل  8:30 شام توں وجے 6:30 شام 

لوو مزه دا سیشن دے شام لئی آلیاں کرن بھال دیکھ/والدین تائیں وجے  

سیرسکو ،لوئس نوں آیاں جی طرفوں دی ایجوکیشن آف ڈائریکڻر دے بورڈ سکول ڈسڻرکٹ ریجن یارک  

 دے مہارتاں ایناں وچ سکھن تے اہمیت دی مہارتاں دی فنکشن ایگزیکڻو دماغ، آلے پان نشوونما دے بچے سائنڻسٹ، نیورو یافتہ ایوارڈ اک ڈائمنڈ، ایڈیل ڈاکڻر سنو
اے۔ رئی کر کاشترا دا علم اپنے وچ بارے دے کردار  

نیں۔ وسائل کیہڑے کول سہاڈے تے  YRDSB کرو دریافت  

 کیویں نوں جگہ وی کسے گے۔ کرن مظاہره دا رقص تے طور دے شکل اک دی بھال دیکھ دی خود بالغ جیہڑا ہوؤ، شامل نال فیگل ایلن دے کینیڈا شاک کلچر
سکھو کریئے تبدیل وچ فلور ڈانس ! 

30 مارچ بدھ 8:30 شام توں 6:30شام   

اُڻھاؤ۔ لطف دا شام دلچسپ اک نال دے آلے کرن بھال دیکھ / والدین تے بچیاں  

لئی تفریح نال فیملی مزید نال تحریک تے موسیقی لئی ہون اندوز لطف دے ساریاں تساں  Alan Faigal ہوو۔ شامل وچ  

پین آرڈی ریکن، دی چیسڻر سنگی ساڈے  (Audrey Penn) کتاب دی  (The Kissing Hand) اک دے 
ہوو۔ شامل اچ جھلک دی کنڈرگارڻن نال کردار،  

جانو بارے خدمتاں تے پروگراماں مفت اچ برادریاں ریجن یارک  

چنو اک وچوں سیشنز انڻرایکڻو گئے دتے تھلے : 
 ایہہ کرن؟ پرسکون اونوں تے کرن کم نوں پریشانی دی بال تہاڈے جیہڑی او رئے لبھ عملیاں حکمت جئی ایہوں تسی کیہہ •

 لئی تہاڈے (Journey from Co-Regulation to Self-Regulation) سفر دا ریگولیشن سیلف توں ریگولیشن کو سیشن،
!اے  
 T(Taming the کرنا قابو نوں تتلیاں سیشن، ایہہ او؟ پریشان بارے کرن شروعات دی کنڈرگارڻن بال تہاڈا تے تسی کیہہ •
Butterflies) اے لئی تہاڈے!  
 سیشن، ایہہ او؟ چاہندے مدد تے مزه اچ سکھان مہارتاں دی پڑھن تے ریاضی نوں بال آپنے ہووے ورتدے شیواں دی روزمره •

!اے لئی تہاڈے (Homemade Math and Literacy) پڑھائی تے ریاضی گھریلو  
 ایہہ نیں؟ دے کر مدد اچ بوجھ سمجھ بارے تہجی حروف دی بال تہاڈے لفظ آلے بولن کہ او چاہندے سکھنا ایہہ تسی کیہہ •

!اے لئی تہاڈے (The Importance of Spoken Word Play) کھیڈ دا لفظاں اہم گئے بولے سیشن،  

موقع اک دا جیتن ڻوکری آلی شیواں دی پڑھائی لئی تہاڈے واسطے کرن مزه نال بال آپنے – انعامات اتے وہےب !

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

