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 کی باؤنڈریرج کمیونٹی کے سکولوں میں سیڈل اپ ڈیٹ نوٹس: 
 تبدیلیاں 

 
 سرپرست:  محترم والدین/

 
کمیونٹی  سیڈل ریجای )  -بی-(سیکیلگری بورڈ آف ایجوکیشن 

طالب  متعلق تبدیلیوں کے کی  باؤنڈریوالی کے اندر ہونے 
  ۔علموں اور والدین کو مطلع کرنا چاہتے ہیں

ہو گی۔ مندرجہ   رموث ے سستمبر   2018یہ تبدیلی ستمبر 

پرائمری   کا عالقے میں رہنے والے طلباء  IIذیل نقشے پر 
نامزد کیا  . باننیٹہیو اے اسکول کے لئے (ایلیمینٹری)  

 جائے گا ۔ اس میں شامل ہیں:

ایوینیو  80کی رہائیش طالب علموں کے خاندانوں   جن •
سٹریٹ  60اوینیو نارتھ ایسٹ اور  88نارتھ ایسٹ سے 

نارتھ ایسٹ اسٹریٹ  60بلیوارڈ اور  موونٹ یڈلسسے 
 ہے۔کے درمیان  ڈرائیو  لڈسیسے 

 80 میں وه طلبا بھی شامل ہیں جن کی رہائشاس  •
کے ایسٹ  کلوز نارتھسیڈل ٹاؤن ایوینیو کے شمال میں 

  -کے عالقے میں ہےارد گرد 
. باننیٹ ہیو اےاس تبدیلی کا مطلب ہے کہ خاندان  •

واک زون میں ہوں گے اور کوئی نقل و حمل کے اسکول  
 ہوں گی ۔نہیں کی خدمات دستیاب 

 
 

 
 



سے ہے، سوانہ   کے عالقےرہائش سیڈل ریج  طالب علموں کیجن 
عالقے  اس، یا ہےگ یاظاہر کسے  IVایریا  نقشہ میں  وک جس

ابتدائ (ایلیمینٹری)  درجات کو  طلبامیں رہنے والے 
کیلئیے اسکول میں میسر جگہ اور وسائل کی فراہمی کے 

میں شرکت کرنے سیڈل ریج اسکول  یا  باننیٹہیو اے  طابقم
مڈل سکول  میں رہنے والے طلباء سوانہ کا اختیار ہو گا۔ 

 جاری رکھیں گے ۔سکول میں شرکت  ہیدوپیٹر الکیلئیے 
 

میں خاندانوں  وںخدمات دونوں سکولوں کے عالقکی نقل و حمل 
۔  نقل و حمل کی خدمات اور فیس پر  گی ںکے لیے دستیاب ہو

 مزید معلومات کے لئے، براه مہربانی مالحظہ کریں
https://cbe.ab.ca/schools/busing-and-transportation/Pages/default.aspx. 
 

 ے تک ممکن ہوسکجہاں  ہےکہکی پوری کوشش ہوتی سی بی ای  
کرسکیں جو ان کے ) اٹینڈ میں شرکت (طالب علم ان سکولوں 

 -ہو ر ہوں اور جہاں جگہ میسر ت گھر سے قریب
  

 اریہے، ہم ارہ واضافہ ہ مستقل کمیونٹی  میںسیڈل ریج کی 
  ے طلباءککمیونٹیی اس ہیں کہ مستقبل میں  اتتوقع یہ 

۔ ہم آپ ے ہیں سکتکئیے جادوباره نامزد  میںدیگر سکولوں 
 جاری رکھیں گے ۔ کو ہونے والی تبدیلیوں سے متعلق آگاہی

 
 ، خلصم
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