
 دو: سیکھنا کر مل ساتھ

 سے مدد کی تغیر عمل کے کانفرنس مفت ایک مشتمل پر شاموں

بنانا بااختیار کو خاندانوں

!ہے کھلی رجسٹریشن اب

کریں مالحظہ yrdsb.ca/kindergarten مہربانی برائے

 شام بجے 8:30 - شام بجے 6:30 مارچ 29 منگل، بروز

 اٹھائیں لطف کا سیشن کے شام لیے کے کاران نگہداشت/والدین

آمدید خوش سے جانب کی( Louise Sirisko) سیریسکو لوئیس ایجوکیشن آف ڈائریکٹر کے بورڈ اسکول ڈسٹرکٹ ریجن یارک

 مہارتوں کی فنکشن ایگزیکٹو نشوونما، کی دماغ کے بچے ہیں، سائنٹسٹ نیورو یافتہ ایوارڈ ایک جو ،(Dr. Adele Diamond) ڈائمنڈ ایڈیل ڈاکٹر کہ جیسا سنیں،

 ہیں۔ رہی کر اشتراک کا علم اپنے میں بارے کے کردار کے مہارتوں ان میں سیکھنے اور اہمیت کی

YRDSB ہیں۔ وسائل سے کون پاس ہمارے لیے کے کرنے پیش اور کریں دریافت کو

 بھی کسی گے۔ کریں مظاہرہ کا رقص پر طور کے شکل ایک کی بھال دیکھ اپنی بالغ جو ہوں، شامل ساتھ کے( Alan Faigal) فیگل ایلن کے ینیڈاک شاک کلچر

 !الئیں میں حرکت کو آپ تاکہ جانیں طریقہ کا کرنے تبدیل میں فلور ڈانس کو جگہ

شام بجے 8:30 - شام بجے 6:30 مارچ 30 بدھ، بروز

 اٹھائیں لطف کا شام دلچسپ ایک ساتھ کے کاران نگہداشت/والدین راو بچوں

کریں۔ حرکت لوگ سب لیے کے اندوزی اورلطف جائیں ہو شامل میں فیگل ایلن لیے کے تفریح خاندانی زیادہ ساتھ کے موسیقی

 ایک کا (The Kissing Hand) ہینڈ کسنگ دی کتاب کی پین آڈری جو ریکون، دی چیسٹر دوست ہمارے

 ہوجائیں۔ شامل ساتھ ہمارے لیے کے دیکھنے کو کنڈرگارٹن ساتھ کے ہے، کردار

جانیں۔ میں بارے کے خدمات اور پروگراموں مفت میں کمیونٹیز کی ریجن یارک

:کریں انتخاب سے ایک سے میں سیشنز متعامل ذیل درج چار

 کر تالش عملی حکمت کوئی لیے کے کرنے مدد میں ہونے پرسکون اور پانے قابو پر تناؤ کو بچے اپنے آپ کیا •

 Journey from Co-Regulation to) سفر کا تک ضابطہ خود سے ضابطہ-اشتراکی سیشن، یہ ہیں؟ رہے

Self-Regulation)، ہے لیے کے آپ! 

 فکرمندی متعلق کے کرنے شروع پڑھائی میں کنڈرگارٹن بچہ کا آپ اور آپ کیا •

 ،(Taming the Butterflies) بٹرفالئیز دی گٹیمن سیشن یہ ہیں؟ رہے کر محسوس

 !ہے لیے کے آپ

 کی اس اور بنانا پرمزاح کو مہارتوں کی خواندگی اور ریاضی کی بچے اپنے ہوئے کرتے استعمال مواد کا روزمرہ •

 لیے کے آپ ،(Homemade Math and Literacy) خواندگی اور ریاضی گھریلو سیشن، یہ ہیں؟ چاہتے کرنا مدد

 !ہے

 ملتی مدد میں سمجھنے یہ کو بچے کے آپ سے کھیلنے ساتھ کے حصوں کے الفاظ والے جانے بولے کہ گے چاہیں جاننا میں بارے اس آپ کیا •

 The Importance of Spoken Word) اہمیت کی کھیل کے الفاظ والے جانے بولے سیشن، یہ ہیں؟ کرتے کام کیسے تہجی حروف کہ ہے

Play)، ہے لیے کے آپ! 

!موقع کا جیتنے باسکٹ لرننگ ساتھ کے مواد لیے کے ہونے اندوز لطف ساتھ کے بچے اپنے کے آپ - انعامات لیے کے گھر

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



