
کیا آپ کا بچہ 31 دسمبر 2021ء تک 4 سال کا ہو جائےگا؟

اگر ایسا ہے، تو جونہی وہ ستمبر میں کنڈرگارٹن شروع کرتا ہے، ہم دریافت کرنے میں آپ کے بچےکی مددکیلئے تیار ہیں۔ 

آٹوا -کارلیٹن )Ottawa-Carleton( ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ میں، عقیدے، نسل، زبان، صنف یا پس منظر 

سے قطع نظر، ہر بچےکا استقبال کیا جاتا ہے۔

آپ کے نزدیک ایک اسکول ہے۔ او سی ڈی ایس بی مشرقی اونٹاریو میں سب سے بڑا اسکول بورڈ ہے، 
جس کے پورے آٹوا میں 113 ایلیمینٹری اسکول ہیں۔

او سی ڈی ایس بی میں کنڈرگارٹن

پورے دن کا کنڈرگارٹن  •
فرانسیسی زبان میں %50 اور انگریزی زبان میں %50 انسٹرکشن کے ساتھ تمام بچوں کیلئے مکمل   •

دو لسانی پروگرام

بچوں کو سیکھنے اور دریافت کرنے میں مددکیلئے تفریحی طریقے سےکھیل پر مبنی سیکھنے پر زور دیا جاتا ہے  •
ہرکالس میں ایک استاد اور ابتدائی بچپن کے معلمین ہوتے ہیں  •

اسکول سے پہلے اور بعد میں بچوں کی دیکھ بھال کیلئے دن کے توسیعی پروگرام دستیاب ہیں  •
ان طلباء کیلئے بس ٹرانسپورٹیشن دستیاب ہے جو اسکول سے 800 میٹر سے زائد ُدور رہتے ہیں۔  •

ہمارے فیملی ریسیپشن سینٹرکے ذریعےکینیڈا میں نئے خاندانوں کیلئے اضافی امداد  •

پیئرینٹ انفارمیشن نائٹس
آپ کے مقامی اسکول میں ورچوئل )Virtual( پیئرینٹ انفارمیشن سیشن منعقد ہوگا۔ آپ ہمارےکنڈرگارٹن 

پروگرام کے بارے میں جانیں گے اور پرنسپل و عملے سے مالقات کریں گے۔ ہم آپ کے بچےکی کنڈرگارٹن کی تیاری 

میں مددکیلئےکچھ مفید ہدایات پیش کریں گے۔ ان معلومات کیلئے ocdsb.ca/kindergarten چیک کریں یا 

اسکول کی ویب سائٹ پر جائیں۔ 

ابھی رجسٹرکریں
کنڈرگارٹن 2021ء کیلئے رجسٹریشن ُکھلی ہے۔ ہماری ویب سائٹ پر رجسٹرکرنا آسان ہے۔ 

مزید جانیں
کنڈرگارٹن کے بارے میں مزید جاننےکیلئے، اپنے مقامی اسکول میں پیئرینٹ انفارمیشن نائٹ کے بارے میں 

معلومات حاصل کرنےکیلئے، اور آن الئن رجسٹرکرنےکیلئے ہماری ویب سائٹ پر جائیں۔ ہماری ویب سائٹ 

پر متعدد زبانوں میں اونٹاریوکنڈرگارٹن کی معلومات بھی شامل ہیں۔

او سی ڈی ایس بی )OCDSB(کنڈرگارٹن:

ہم تیار ہیں
دریافت میں آپ کے بچے کی مددکیلئے

ocdsb.ca/kindergarten


