
کنڈر گارڻن کے لئے اپنے بچے کا نام لکھوائیں ۔  فہرست میں نام  کا اندراج ( رجسڻریشن )  پیر,14  جنوری،   2019 
سے شروع ہوتی ہے- 

 قابليت زہانت اور اپنی منفرد سمجهتے ہيں  کہ بچے اپنے سيکهنے کے عمل ميں يہ کيلگری بورڈ آف ايجوکيشن ميں ہم
 ےہ کيسے مدد کی جاسکتی بچوں کو اپنی مکمل صالحيت تک پہنچنے ميںجانتے ہيں کہ ۔ ہمارے اساتذه  لے کر آتے ہيں

 ۔

 ) نريجيسڻريش کی فہرست ميں نام لکهوانا (کنڈرگارڈن 

ا ہو کپانچ سال کی عمر کنڈر گارڻن والے تعليمی سال ميں يکم مارچ تک بچوں کو  کے ليے، فہرست ميں نام لکهوانے
 کا تو ان  کی عمر کے ہو جائيں چه سال بچےيکم ستمبر تک  اگرايک اختياری پروگرام ہے ۔  چاہئيے. کنڈر گارڻنجانا 

 ہے ۔ یضرور اسکول شروع کرنا

 ( ڻرانسپورڻيشن ) نقل و حمل

اور ڻرانسپورٹ سروس کے عالقے کے ہيں ے جات اسکول کئيے گے  نامزد  کے  اپنی کميونڻی کے بچے جو کنڈر گارڻن
 دستياب ہے ۔ مزيد معلومات کے لئے اپنے سکول سے رابطہ کريں ۔ کی سہولت ان کيلئيے نقل و حملاندر رہتے ہيں 

 کنڈرگارڈن کے بارے ميں

 : جہاں وه جگہ ہے  ايکبچوں کيلئے  کنڈر گارڻن

 ہيں ےکے ساته تجربات کرتور ان ا  دريافتکو ماحول  ےنپا •
 يکهتے ہيںس کرنادوسروں کے ساته تعمل  •
 تے ہيںيکهس کرنا بات چيتموثر  •
 کرنے کی صالحيتوں کو ابهارتے ہيں فيصلہ •
 -تے ہيںکو ابهارعلم اور صالحيتوں  اپنےميں  ، سائنس، رياضی، سماجی علوم اور فنون لطيفہزبانفنون  •

 انتخابکا پروگرام 

 ۔ ہيں ہمارے بہت سے پروگرام ميں سے انتخاب کرسکتے طلبہ  ہمارے کے اسکولوں کے ساته ساته ،  یکميونڻي ہماری
 ۔کريں  سکول کا دوره ااپنے کميونڻی  کے بارے ميں مزيد جاننے کے لئے  ات تياراخ انآپ کے لئے ميسر ہونے والے 

 والدين کی شموليت

 کے بيشمار طريقے ہيں  کی شموليت ميں اپاپنے بچے کی تعليم 

 سکول ميں کيئے جانے والے کام کے متعلق بات کريںنے بچے سے روزانہ اپ •
 سکول کے بارے ميں مثبت رہيں •
 ای کريںسکول ميں رضاکار •
 سکول کی کاؤنسل ميڻنگ ميں شرکت کريں •

 مترجم کی خدمات ( انڻرپريڻر سروسز )

ترجمانی ميں خدمات کی ضرورت  اگر اپنے بچے کو کنڈر گارڻن کی فہرست ميں نام لکهوانے کے ليے آپ کو زبان کی
 ہے، تو اپنے بچے کے سکول کا دوره کريں اور وه آپ کی زبان ميں ايک مترجم ( انڻرپريڻر ) کا بندوبست کر ديں گے ۔
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