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  خانواده های محترم، 

 

هیئت مدیره  تعیین می کند. این راهی را برای  اعضای هیئت امنا در حال حاضر در حال تجدید نظر بر طرح راهبردی هستند که 

 هدایت می کند و اعضای هیئت امنا   York Region District School Boardو اولویت ها را در  ها تصمیم گیری ،طرح

  این طرح  صدا و خواسته درون جامعه ما را بازتاب می دهد.  ی خواهند مطمئن شوند که م

 

برنامه خواهند داشت تا نظرات خود را به اشتراک بگذارند و بخشی از فرآیند  این  های بیشماری خانواده ها و اعضای جامعه فرصت

هیئت مدیره در پیشبرد دست آوردها و تندرستی دانش  یتواند برای راهنمای می خواسته ها و نظراتتان، شما صدای اشند. ریزی ب

 ساز باشد.کارآموزان 

 

 جلسات شهرداری 

 

اسر منطقه )یورک( برگزار تکه در سر جلسات شهرداریتا در هر یک از   می کنم من از طرف هیئت مدیره امنا، از شما دعوت 

  سانید و نقطه نظرات خود را به اشتراک بگذارید.می شود، حضور بهم ر

 

  ثبت نام کنید.  www.yrdsb.ca/mypپذیرایی مختصر و مراقبت از کودکان در این جلسات فراهم می باشد. لطفاً در وب سایت 

 

  برگزاری جلسات شهرداری مکان  تاریخ و ساعات برگزاری جلسات شهرداری

 2018آوریل  16دوشنبه 
.شـب 9تا  7  

Keswick High School 
100 Biscayne Blvd., Keswick 

 2018آوریل  18چهارشنبه 
.شب 8تا  6  

Markville Secondary School 
1000 Carlton Rd., Markham  

 2018آوریل  22شنبه یک
بعدازظهر. 3تا  1  

Sir William Mulock Secondary School 
705 Columbus Way, Newmarket 

 2018آوریل  25چهارشنبه 
.شب 8:30تا  6:30  

Maple High School 
50 Springside Rd., Maple 

 2018 آوریل  28شنبه 
ظهر. 12صبح تا  10  

Bayview Secondary School 
10077 Bayview Ave., Richmond Hill 

 

 

 

 

http://www.yrdsb.ca/myp


 نظرسنجی 

 

تا  4 روز از   www.yrdsb.ca/mypدر وب سایت  نیز در جلسات شهرداری نمی باشید، یک نظر سنجیحضور اگر قادر به 

 آوریل موجود می باشد.  30

 

 ت امنای محلی خود تماس بگیرید ئبا هی

 

 

زمان  با هیئت امنای محلی خود تماس بگیرید و نقطه نظرات خود را با آنها به اشتراک  هردر  می توانید  افزون بر این، شما

 بگذارید.

 

 

های  نحوه ی حمایتبهترین ما صمیمانه امیدواریم که شما با استفاده از این فرصت نظرات خود را به اشتراک بگذارید و در تشخیص 

مام دانش از ت یادگیری و حمایت تشویق بههمچنان به همکاری همدیگر، ما  کمک کنید.  بارشد و پیشرفت دانش آموزان  جهت در ما

   به توانایی کامل ادامه خواهیم داد.دستیابی  ایرآموزانمان ب

 

 

 با احترام، 

 

 
 

Corrie McBain 

 هیئت مدیره رئیس

http://www.yrdsb.ca/myp

