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 ،فيمليزعزیز  

 

 یہ منصوبہ  ۔ کررہے ہيںثانی نظرپرکی حکمت عملی  منصوبےایک صحيح سمت متعين کرنے کے ليے بورڈ کوفی الوقت ٹرسٹی 

York Region District School Board ٹرسٹی ہماری کميونٹی اور کرتا ہے،  ئی اورترجيجات کی رہنمافيصلہ سازی  کے

 چاہتے ہيں۔  یقينی بناناکی آواز کی عکاسی کو 

 

مواقع  ئکے کےنبندار حّصہ کاعمل کے بہ سازیمنصواس اورۓ يل م پہنچانے کےباہاء  آر اپنی کو ممبراناور کميونٹی  خاندان

 سکتی ہے۔ دےمدد کرنے ميں  ئی رہنماکی کے کام بورڈ  ميں کی ترقی خوش حالیاورکی کاميابی طالب علم آپکی آواز۔ مليں گے 

 

 (Town Halls) ؤنہالٹا

 

شرکت ، واقع ہورہی ہيںبھرميں عالقے جو، ميں ؤنہالٹاکسی بھی کہ دعوت دیتی ہوں ٹرسٹی کی جانب سے، ميں آپکو بورڈ کے

اوراپنے خياالت کا اظہا کریں۔کریں   

 

 www.yrdsb.ca/mypبراۓ مہربانی گی۔  سہولت مہّيا کی جائےکی بھال کی دیکھ  بّچےاور  ميٹنگ کے دوران ہلکی غذا

 ۔یںج کراندراپر

 

 (TOWN HALL)ؤنہالٹا
وراوقاتاکیتاريخيں  

 مقامات

 2018اپریل،  16 پير،
  9.00-7.00 بجے شام 

Keswick High School 
100 Biscayne Blvd., Keswick 

2018اپریل،  18بدھ ،   
  8.00-6.00 بجے شام

Markville Secondary School 
1000 Carlton Rd., Markham  

2018اپریل،  22اتوار،   
  3.00-1.00 بجے شام

Sir William Mulock Secondary School 
705 Columbus Way, Newmarket 

2018اپریل،  25ھ ، دب  
  8.30-6.30 بجے شام

Maple High School 
50 Springside Rd., Maple 

2018اپریل،  28ہفتہ ،   
  12.00-10.00 بجے صبح

Bayview Secondary School 
10077 Bayview Ave., Richmond Hill 

 

 

 



http://www.yrdsb.ca/myp


 (Survey)سروے

 

بھی پر  www.yrdsb.ca/mypاپریل کے دوران 30 اپریل تا 4ں، توہينے سے قاصرشریک ہوميں  ٹاؤن ہالایک  کسیاگرآپ 

 دستياب ہوگا۔ ایک سروے

 

 

 کريںرجوعسےاپنےمقامیٹرسٹی

 

 رجوع کرسکتے ہيں۔  فسے بال تکّلکسی بھی وقت اپنے مقامی ٹرسٹی  اس کےعالوہ، اپنے خياالت کا اظہارکرنے کے لۓ آپ

 

 

دہی  نشان اس کیاور یيں گےفائدہ اٹھا سے موقعاس کرنے کےليےخياالت کا اظہارآپ اپنے يد کرتے ہيں کہ ام ہم تہے دل سے

 ،مل کر کام کرتے ہوئےہم  سکتے ہيں۔کرکيسے مدد طور پرکی ترقی ميں بہتر طالب علموںاپنے مستقبل ميں کہ ہم سب  گے کریں

 کریں گے۔  مددانکی  ميں نےتک پہنچ صالحيتمکمل کی طالب علموں جاری رکھيں گے اوراپنے تمام  تعليم کی حوصلہ افزائی

 

 

  آپکی مخلص،

 

 
 

 Corrie McBain 

   (Chairصدرنشين ) 
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