
 

 

એપ્રિલ 3, 2018 

 

પ્રિય પરિવાિો,  

 

બોર્ડની રિશા જે પ્રનર્ાડરિત કિ ેછે એ વ્યૂહાત્મક યોજનાનો ટ્રસ્ટીઓ હાલમાાં પુનર્વડચાિ કિી િહ્યા છે. આ યોજના York Region 

District School Board (યૉકડ રિજન રર્પ્રસ્ટ્રક્ટ સ્કૂલ બોર્ડ)ને પ્રનર્ડય લેવામાાં તથા િાથપ્રમકતાઓ અાંગ ેમાગડિશડન કિતી હોય છે 

અન ેટ્રસ્ટીઓ એ સુપ્રનપ્રચચત કિવા માાંગે છે ક ેત ેઆપર્ા સમુિાયના અવાજોન ેિપ્રતબબાંપ્રબત કિતી હોય. 

 

પરિવાિો અને સમિુાયના સભ્યોને તેમના સહયોગને સપ્રહયાિો કિવાની અને આ આયોજનની િરિયાના એક ભાગ બનવાની કેટલીક તકો 

મળશ.ે પ્રવદ્યાથીઓની પ્રસપ્રધર્ અને સુખાકાિીન ેઆગળ વર્ાિવા માગડિશડન આપવામાાં આપનો અવાજ બોર્ડને સહાયક થઈ શક ેછે.   

 

જાહિે બઠેકો 

 

Board of Trustees (બોર્ડના ટ્રસ્ટીઓ) તિફથી હુાં, સમગ્ર Region (પ્રવસ્તાિ)માાં યોજાનાિી જાહિે બઠેકો પૈકીની કોઇપર્માાં 

ભાગ લેવા આપન ેઆમાંપ્રિત કરાં છુાં. 

 

બેઠકો ખાતે હળવો આહાિ અને બાળ-સાંભાળ પૂિાાં પાર્વામાાં આવશ.ે કૃપા કિીને www.yrdsb.ca/myp પિ નોંર્ર્ી કિાવો.  

 

જાહેિ બેઠકોની તાિીખો અને સમય સ્થળો

સોમવાિ, એપ્રિલ 16, 2018  

સાાંજે 7:00-9:00 

Keswick High School 

100 Biscayne Blvd., Keswick 

બુર્વાિ, એપ્રિલ 18, 2018 

સાાંજે 6:00-8:00  

Markville Secondary School 

1000 Carlton Rd., Markham  

િપ્રવવાિ, એપ્રિલ 22, 2018 

બપોિે 1:00-3:00  

Sir William Mulock Secondary School 

705 Columbus Way, Newmarket 

બુર્વાિ, એપ્રિલ 25, 2018 

સાાંજે 6:30-8:30  

Maple High School 

50 Springside Rd., Maple 

શપ્રનવાિ, એપ્રિલ 28, 2018 

સવાિના 10:00 - બપોિ ે12:00   

Bayview Secondary School 

10077 Bayview Ave., Richmond Hill 

 
 

http://www.yrdsb.ca/myp


સવકે્ષર્ 

 

જો આપ જાહિે બેઠકો પૈકીની એકમાાં પર્ હાજિ ન િહી શકો, તો એપ્રિલ 4થી એપ્રિલ 30 િિપ્રમયાન એક સવેક્ષર્ પર્  

www.yrdsb.ca/myp પિ ઉપલબ્ર્ હશે. 

 

આપના સ્થાપ્રનક ટ્રસ્ટીનો સાંપકડ કિો 

 

ઉપિાાંત, આપનાાં માંતવ્યો કોઇપર્ સમયે આપના સ્થાપ્રનક ટ્રસ્ટીઓ સાથે સપ્રહયાિાાં કિવા આપનુાં સ્વાગત છે.   

 

 

અમ ેઅાંતઃકિર્પવૂડક આશા િાખીએ છીએ ક ેઆપ આપના પ્રવચાિો સપ્રહયાિા કિવાની અન ેઆપર્ા પ્રવદ્યાથીઓને આગળ વર્વામાાં 

આપર્ ે સૌ કેવી િીતે શે્રષ્ઠ સહાયતા કિી શકીએ તનેી ઓળખ કિવાની આ તક ઝર્પી લેશો. આપર્ ે સાથ ે મળીને, પ્રશક્ષર્ન ે

િોત્સાપ્રહત કિવાનુાં ચાલુ િાખીશુાં અન ેઆપર્ા તમામ પ્રવદ્યાથીઓન ેતેમની સાંભાવનાઓ પૂર્ડ િીતે પ્રસધર્ કિવામાાં મિિ કિીશુાં.   

 

 

અાંતઃકિર્પવૂડક,  

 

 

 

Corrie McBain 

અધયક્ષ 

http://www.yrdsb.ca/myp

