
ocdsb.ca/kindergarten :مزید جانیں

یہاں سب کا خیر مقدم ہے!
اوٹوا -کارلٹن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ )Ottawa-Carleton District School Board( میں کنڈرگارٹن 

کے لیے رجسٹر کریں، جہاں ہر بچے کا خیرمقدم کیا جاتا ہے - خواہ وہ کسی بھی عقیدے، نسل، 

زبان، جنس یا پس منظر سے ہو۔

آپ کے قریب ایک ا سکول ہے ۔او سی ڈی ایس بی )OCDSB(ایسٹرن اونٹاریو کا سب سے بڑا اسکول بورڈ ہے، جس  
کے تحت، اوٹاوا بھرمیں ابتدائی اسکولوں کی تعداد 113 ہے۔

او سی ڈی ایس بی میں کنڈرگارٹن ایک محفوظ، شفیق اور جامع تعلیمی ماحول ہے جہاں بچےدنیا کو دریافت 
کرنا، مسائل حل کرنا اور دوست بنانا سیکھتے ہیں۔  ہم پیش کرتے ہیں:

%50 انگریزی ہدایات اور %50 فرانسیسی ہدایات کے ساتھ، ایک پورے دن، دو سالہ، مکمل طور پر دو   
لسانی پروگرام؛

بچوں کو سیکھنے اور دریافت کرنے میں مدد کرنے کے لیے ایک تفریحی طریقہ کے لیے متحرک، کھیل پر مبنی   
سیکھنے پر زور؛ اور

اساتذہ کی ایک شفیق ٹیم جس میں ہر کالس کاایک استاد اور چھوٹے بچوں کیے لئےاساتذہ )ارلی چائلڈہڈ   
ایجوکیٹرز( ہوتے ہیں۔

توسیع شدہ دن کے پروگرامز )ایکسٹینڈڈ ڈے پروگرامز( ، اسکول سے پہلے اور بعد کے اوقات میں دستیاب   
ہیں، جہاں آپ کا بچہ ان سرگرمیوں میں حصہ لے سکتا ہے جو اسکول کے باقاعدہ دن کے دوران ہونے والی 

چیزوں کی تکمیل کرتی ہیں۔

ڈائریکٹر کا پیغام
کنڈرگارٹن میں خوش آمدید،اور او سی ڈی ایس بی )OCDSB( میں خوش آمدید! 

ہم جانتے ہیں کہ یہ آپکے بچےکے لیے ایک شاندار تعلیمی سفر کا آغاز ہوگا۔

جب کہ ہم تعلیم کے پرجوش دو سال کا آغاز کر رہے ہیں، )او سی ڈی ایس بی 

 Registered Earlyکے کنڈرگارٹن ٹیچرز اور رجسٹرڈ ارلی چائلڈ ہڈ ایجوکیٹرز

Childhood Educators(، آپ اور آپ کے بچے کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ 

ہمارا کنڈرگارٹن پروگرام، ان پروگراموں کی ایک صف کا نقطہ آغاز ہے جواو سی ڈی 

ایس بی پیش کرتا ہے۔ کنڈرگارٹن میں اسکول کا پہال دن ، آگے کے ایک شاندار راستے 

کا پہال دن ہے۔او سی ڈی ایس بی ٹیم آپ کو، آپ کے بچے کو، اور آپ کے خاندان کو 

ہماری تعلیمی کمیونٹی میں خوش آمدید کہنے کے لیے بےقرار ہے۔

 )Camille Williams-Taylor( کیملی ولیمز-ٹیلر



ocdsb.ca/kindergarten

 والدین کے لیے معلومات کے سیشنز

)پیرنٹ انفارمیشن سیشنز(
آپ کا مقامی اسکول ایک ورچوئل پیرنٹ انفارمیشن سیشن کا انعقاد کرے گا۔اس میں آپ ہمارے کنڈرگارٹن پروگرام 

کے بارے میں مزید جانیں گے، پرنسپل اور عملے سے ملیں گے اور اپنے بچے کی کنڈرگارٹن کی تیاری میں مدد کے لیے 

مفید تجاویز حاصل کریں گے۔ مزید جاننے کے لیے، ocdsb.ca/kindergarten اسکول کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔

ابھی رجسٹر کریں!
رجسٹریشن ایک آسان تین مرحلوں کا عمل ہے:

مرحلہ 1 - اپنا اسکول تالش کریں

اس انٹرایکٹو اسکول لوکیٹر )Interactive School Locator(کا استعمال کرکے اپنے بچے کا اسکول تالش کریں۔  

مرحلہ 2 - رجسٹریشن فارمس کو مکمل کریں

آن الئن رجسٹریشن فارم مکمل کریں۔  

مرحلہ 3 - دستاویزات جمع کریں

اپنا آن الئن رجسٹریشن فارم جمع کرانے کے بعد، آپ کو مزید ہدایات کے ساتھ ایک ای میل موصول ہوگی۔  

آپ کو ضرورت پڑے گی…  

پتہ کا ثبوت۔ 	آپ کے بچے کی عمر کا ثبوت۔  	

رجسٹریشن، بشمول حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈ )امیونائزیشن ریکارڈ( کے بارے میں تفصیلی معلومات 
ocdsb.ca/register کے لیے، مالحظہ کریں

کنڈرگارٹن کی تیاری کریں
کنڈرگارٹن شروع کرنا ، بچوں اور ان کے خاندانوں کے لیے ایک دلچسپ مہم جوئی ہے۔ لیکن کچھ نیا شروع کرنا ، بڑے 

احساسات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ آپ کا بچہ پرجوش، گھبرایا ہوا، خوفزدہ، متجسس، یا شرمیال بھی ہوسکتا ہے۔

کچھ تجاویز جو آپ کو اور آپ کے بچے کو تیار کرنے میں مدد کرتی ہیں، ان میں شامل ہیں…

اپنے بچے سے ان کے احساسات کے بارے میں بات کریں  

اس سنگ میل کے متعلق اپنے احساسات کو پہچانیں اور انہیں دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں  

اپنے بچے کے اسکول کے “کنڈرگارٹن میں خوش آمدید” کےمواقع میں، عملی طور پر یا شخصی طور پر   
)ان پرسن( شرکت کریں

اسکول اور اس کےکھیل کے میدان کا دورہ کریں  

اگر آپ کا بچہ بس لیتا ہے، تواو ایس ٹی اے )OSTA( اورینٹیشن ڈے میں شرکت کریں  

اسکے لئے ایک کمیونٹی درکارہے...
او سی ڈی ایس بی )OCDSB( میں کنڈرگارٹن کو درج ذیل شاندار کمیونٹی روابط کا تعاون حاصل ہے:

ارلی آن چائلڈ اینڈ فیملی سینٹر )EarlyON Child and Family Centre( ،0 سے6 سال 
کی عمر کے بچوں کے والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے مفت کھیل پر مبنی سیکھنے کے 

پروگرامز پیش کرتا ہے۔یہ مراکز، خاندانوں کو اسکول کے ماحول سے متعارف کراتے ہیں، کنڈرگارٹن 

میں منتقلی کی حمایت کرتے ہیں اور کمیونٹی روابط کو فروغ دیتے ہیں۔

دافیملی ریسپشن سینٹر )The Family Reception Centre(،کینیڈامیں نئے آنے والے، او سی 
ڈی ایس بی میں نئےاور واپس آنے والے خاندانوں کا خیرمقدم کرتا ہے اور ایک معاون آغاز فراہم کرتا 

ہے۔ اس میں سودیشی )ا نڈیجینس( طلباء/خاندان شامل ہیں۔

 دی اوٹاوا سٹوڈینٹ ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی )او ایس ٹی اے(،
))The Ottawa Student Transportation Authority )OSTA(، او سی ڈی ایس بی میں گھر 
سے اسکول جانے والی تمام نقل و حمل کے لیے ذمہ دار ہے۔ ان طلباء کے لیے دستیاب ہے جو اسکول 

سے 800 میٹر سے زیادہ کے فاصلے پر رہتے ہیں۔

فرسٹ ورڈز/پریمیئرز موٹس )First Words/Premiers Mots( پری اسکول بچوں 
)0 سے 5 سال( کی مواصالت کی بہترین نشو نما کے لیے ان کے خاندانوں کی مدد کرتے ہیں۔
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