
Letter from Director – May 27, 2020 
This document is provided in English with translation in Urdu as seen in page 2 

 دورس ے صفچ پراردو میں بیھ مو جو د ہ   یہ ڈا کیو مینٹ ا نگلش  ےک سا تھ نیچے  

 
 
 
 
 
Dear families, 
 
I hope you and your families are healthy and well. Our staff miss seeing our students in person 
each day. I know I speak on behalf of all staff when I say, we look forward to seeing everyone 
as soon as it’s safe to do so.  
 
Your voice is important to us and we are asking for you to share your thoughts through a quick, 

online survey (Unfortunately, this survey is only available in English, however we do 
encourage you to use google translate to assist with the completion). We are hoping to 

learn your thoughts and ideas in real-time about the Learning and Caring Plan, until the end 

of this school year and to inform decision making for our return in September.  
 
You can participate anonymously and your responses will be confidential. As always, your 
participation is voluntary. 
 
Your responses will help our Board assess and inform best practices related to our programs 
and services.  
 
Thank you, 
 

 
Louise Sirisko 
Director of Education 
 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6ULuW90lFzJsyTqaCVv8dAKxVehh-o1wBsOKBAJpL2XZrvg/viewform
http://www.yrdsb.ca/schools/Repository/NewsEvents/Pages/BoardNews/Learning-and-Caring-Plan.aspx


ںنوگھرا عزیز ،  

  
میدا مجھے ہک ہے  لہا کے آپ اور آپ  لعیا و  مند صحت اور سے خیریت  وںہ    گے۔ 
رےہما ےعمل  رےہما کو  ءطلبا  ہروزان کو  تیذا  رطو  ناھیکد پر  تہب  دیا  ۔ہے تا آ  ںمی   

وںہ جانتا ہک  ںمی  ےپنا  متما  ےعمل  جانب کی  ضعر سے  وںہ کرتا  ںمی جب  ہی  ہتاک   
وںہ ہک  مہ  جلد کو سب  جلداز  ناھیکد  تےچاہ  یںہ  ےجیس  یہ  یساا  ظمحفو کرنا  ۔گاوہ    

  
رےہما رائے کی آپ ےلی  تہب  ہے قیمتی  مہ اور  ہی سے آپ  ضعر  تےکر  یںہ  ہک   آپ 

پنیا ارہاظ کا آراء  ےیعذر کے    یں۔کر سے  ہی سے بدقسمتی(  وےسر  فصر  ینگریزا   
نباز ںمی  وےسر الئن آن بی  ریفو اس  مہ مگر    اور  تبا اس  حوصلہ کی آپ پر   

ئیافزا تےکر  یںہ  ہک  وےسر اس آپ  مکمل کو  نےکر  ںمی  بستیاد ،  نتومعا ہے  ےلئ کے   

ٹنسلیٹرا گوگل لستعماا کا  یںکر  مہ .) میدا  تےکر  یںہ  ہک  مہ  لسا تعلیمی اس   کے   کے 

تنظریا کے آپ متعلق ھنےسیک  شتدانگہ اور  بےمنصو کے  ڈینا لرننگ(   کیئرنگ 

نپال مختتاا ،  ) صلا  تک  قتو  ںمی  ںسکی ن جا  ہکتا گے  ہک  ستمبر ماہ  ںمی  ریہما   
پسیوا قتو کے  تخیاال اور ، فیصلہ   زیسا  ےاسلی کے  ےیعذر کے  یگاہآ سے   حاصل 

ے۔سکوہ   
  

ںمی اس آپ شناخت بغیر  ےسکت لے حصہ بھی کے  یںہ  تبااجو کے آپ اور   راز بصیغہ 
یںہر شرکت کی آپ    گے۔  ہرانضاکار  ۔ہے  کی ہمیشہ اور ،  حطر   

  
تبااجو کے آپ رےہما  عمل الئحہ  تخدما اور  ےلی کے  ہترینب  ںمشقو  رڈبو متعلق کے   

نےکر تشخیص کو تمعلوما اور  ےیند  ںمی  ثابت مفید  وںہ    گے۔ 

  
ہیشکر ،  ۔سیریسکو لوئیس   ناظم 


