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  جب آپ ريسپشن سنٹر ميں جاتے ہيں تو
  کيا ہوتا ہے؟ 

 نئے آنے والوں کيلئے
TDSB کے ريسپشن سنٹرز 

 

ESL/ELD  لومات کےلئے برائے مہربانی معميں مدد پرمزيد
TDSB کی ويب سائٹ پر جائيں: 
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TDSB اسکولوں کی سيکنڈری  
  جانب سے نئے آنے والے  

  طلباء اور خاندانوں کو 
 خوش آمديد کہنے کے لئے
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سنٹر لباء مرکز ميں پورا ِدن نئے آنے والے ريسپشن ط •
(Newcomer Reception Centre)   کے  کے اساتذه

عين کی مختلف سرگرمياں تاور زارتے ہيںساتھ گ
وقت سرپرستوں کو مالقات کے  /والدينکرتے ہيں ۔ 

کے وقت اساتذه  طالب علم کے ساتھ آنے اورواپسی
کے ساتھ طالب علم کی جانچ کے بارے ميں گفتگو کی 

حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ِاس دوران لنچ کيلئے 
وقفہ ہوتا ہے اور ِاس بات کی سختی سے تاکيد کی 

 .کہ طالب علم اپنا لنچ لے کر آئيںجاتی ہے 

 سپشن سنٹرنئے آنے والوں کا ري
 (Newcomer Reception Centre) ہے؟ کيا 

 کِسے تعين کی ضرورت ہوتی ہے؟

 نئے آنے والوں کا ريسپشن سنٹر(Newcomer 
Reception Centre)  شروع ميں مندرجہ خدمات مہيا

 کرتا ہے۔
o استقبال اور انگريزی (English) زبان کا تعين 
o  اور نئے آنے والے سيکنڈری اسکول کی عمر کے طلباء

 ی صالحيتوں کا تعين۔ک (mathematics)کی رياضی 
o  ہائی  سيکنڈری اسکول کو نئے طالبعلم کی تعين مقامیيہ

اسکول کے مناسب کريڈيٹ پروگرام ميں شامل کرنے ميں 
 مدد دے گا۔

  
 ہر ريسپشن سنٹر(Reception Centre)  ميں مختلف

زبانيں بولنے واال عملہ موجود ہے جو نئے آنے والے 
ميں   (Ontario) ريوطلباء اور اُن کے خاندانوں کو اونٹا

 اسکول کے نظام کو سمجھنے ميں مدد کرسکتا ہے۔
  

  نئے آنے والے خاندانوں کو سيٹلمنٹ ورکر سے ملنے کا
موقع بھی ہوتا ہے جو ايسے موضوعات پر معلومات دے 

سکتے ہيں جيسے گھر تالش کرنا، مالزمت ڈھونڈنا، 
ميں صحت کی نگہداشت تک رسائی  (Ontario)اونٹاريو

  اور مدد کرنے والی مختلف ايجنسيوں تک رابطہ

سيکنڈری اسکول کی عمر کے تمام طلباء کو انگريزی  •
(English)  زبان اور رياضی(mathematics)  کی

نڈری اسکول صالحيتوں کی جانچ کيلئے اُن کے مقامی سيک
نئے آنے  تينکے  TDSB ميں رجسٹريشن سے پہلے
 Newcomer Reception)والوں کے ريسپشن سنٹرز 

Centres) ميں سے کسی ايک ميں جانا ضروری ہے ۔ 
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نڈری اسکول صالحيتوں کی جانچ کيلئے اُن کے مقامی سيک
نئے آنے  تينکے  TDSB ميں رجسٹريشن سے پہلے
 Newcomer Reception)والوں کے ريسپشن سنٹرز 

Centres) ميں سے کسی ايک ميں جانا ضروری ہے ۔ 
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سنٹر لباء مرکز ميں پورا ِدن نئے آنے والے ريسپشن ط •
(Newcomer Reception Centre)   کے  کے اساتذه

عين کی مختلف سرگرمياں تاور زارتے ہيںساتھ گ
وقت سرپرستوں کو مالقات کے  /والدينکرتے ہيں ۔ 

کے وقت اساتذه  طالب علم کے ساتھ آنے اورواپسی
کے ساتھ طالب علم کی جانچ کے بارے ميں گفتگو کی 

حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ِاس دوران لنچ کيلئے 
وقفہ ہوتا ہے اور ِاس بات کی سختی سے تاکيد کی 

 .کہ طالب علم اپنا لنچ لے کر آئيںجاتی ہے 

 سپشن سنٹرنئے آنے والوں کا ري
 (Newcomer Reception Centre) ہے؟ کيا 

 کِسے تعين کی ضرورت ہوتی ہے؟

 نئے آنے والوں کا ريسپشن سنٹر(Newcomer 
Reception Centre)  شروع ميں مندرجہ خدمات مہيا

 کرتا ہے۔
o استقبال اور انگريزی (English) زبان کا تعين 
o  اور نئے آنے والے سيکنڈری اسکول کی عمر کے طلباء

 ی صالحيتوں کا تعين۔ک (mathematics)کی رياضی 
o  ہائی  سيکنڈری اسکول کو نئے طالبعلم کی تعين مقامیيہ

اسکول کے مناسب کريڈيٹ پروگرام ميں شامل کرنے ميں 
 مدد دے گا۔

  
 ہر ريسپشن سنٹر(Reception Centre)  ميں مختلف

زبانيں بولنے واال عملہ موجود ہے جو نئے آنے والے 
ميں   (Ontario) ريوطلباء اور اُن کے خاندانوں کو اونٹا

 اسکول کے نظام کو سمجھنے ميں مدد کرسکتا ہے۔
  

  نئے آنے والے خاندانوں کو سيٹلمنٹ ورکر سے ملنے کا
موقع بھی ہوتا ہے جو ايسے موضوعات پر معلومات دے 

سکتے ہيں جيسے گھر تالش کرنا، مالزمت ڈھونڈنا، 
ميں صحت کی نگہداشت تک رسائی  (Ontario)اونٹاريو

  اور مدد کرنے والی مختلف ايجنسيوں تک رابطہ

سيکنڈری اسکول کی عمر کے تمام طلباء کو انگريزی  •
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نئے آنے  تينکے  TDSB ميں رجسٹريشن سے پہلے
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Centres) ميں سے کسی ايک ميں جانا ضروری ہے ۔ 
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 واقع ہيں؟کہاں  کے ريسپشن سنٹرز TDSBنئے آنے والوں کيلئے 

 (Georges Vanier Reception Centre) وينئير ريسپشن سنٹر جارج
  9440-395-416 : ٹيليفون

3000 Don Mills Road East, M2J 3B6 
  )نڈری اسکول ميں واقع ہےسيک وينئير جارج 207کمره نمبر( 

(Don Mills)  ڈون ملز سب سٹيشن کے قريب فنچ کے جنوب ميں دو ٹريفک
شمال  ٹورنٹو کےمرکز ۔ يہالئٹس يا تين بس سٹاپ شمال کی جانب واقع ہے

 سيکنڈری اسکولوں کو خدمات بہم پہنچاتا ہے۔مشرقی 

 آپ مالقات کا وقت کيسے مقرر کرتے ہيں؟

 طلباء اور اُنکے خاندانوں کو نئے آنے والے ريسپشن
کی کسی  (Newcomer Reception Centres)سنٹرز 

مقرر ايک شاخ ميں ٹيلی فون کے ذريعے مالقات کا وقت 
کرنا ضروری ہے۔ بڑی تعداد ميں نئے آنے والے طلباء 
کيلئے تعين کے پيش نظر، يہ ممکن نہيں ہے کہ پيشگی 
 اطالع کے بغير آنے والوں کا فوری تعين کيا جاسکے۔

 
 ہيں۔  ہوتے مصروف ترين اوقات جنوریاگست، ستمبراور

ميں مالقات کا وقت  مصروفيت کی انتہائی سطح کے اوقات
کيلئے کئی ِدنوں کا انتظار بھی ممکن ہوسکتا  حاصل کرنے

 ہے۔ 

 آپ کو اپنے ساتھ کيا النا چاہيئے؟

 مناسب قانونی دستاويز •
 

کرايہ نامہ، ٹيلی (حوالے پتہ کے ثبوت کے طور پر دو  •
 فون، بنک کا گوشواره، ڈرائيور الئسنس يا آپ کے ٹورنٹو

(Toronto)  کے پتہ والی حکومتی دستاويز(  
 

آپ کے بچے کے گزشتہ اسکول سے اسکول کی  •
 )اگر دستياب ہوں(دستاويزات   

 
 اگر دستياب ہو ۔حفاظتی ٹيکوں کا ثبوت •

 
 دوپہر کا کھانا •

  (Greenwood Reception Centre) گرين ووڈ ريسپشن سنٹر
  0750-393-416 :ٹيليفون

24 Mountjoy Ave., M4J 1J6 
  )گرين ووڈ سيکنڈری اسکول ميں واقع ہے 105کمره نمبر(

ايک سے  ايونيوقريب، ڈن فورتھ  سب وے سٹيشن کے  (Greenwood) گرين ووڈ
مشرق کی جانب واقع  کے ايونيو کی جانب، اور ايک بالک گرين ووڈبالک جنوب 

  ہے۔مشرقی سيکنڈری اسکولوں کو خدمات بہم پہنچاتا جنوب يہ مرکز ہے۔ 
  

 (West End Reception Centre) ويسٹ اينڈ ريسپشن سنٹر
  0542-393-416 :ٹيليفون

777 Bloor Street West, M6G 1L6  
   )واقع ہے پرفلور 4thکی بلڈنگ ميں  (Bickford Centre)بکفورڈ سنٹر(

جنوب کی  کے (Bloor)کے نزديک بلورسب وے اسٹيشن  (Christie) کرسٹی
مغربی سيکنڈری اسکولوں کو خدمات بہم پہنچاتا جنوب يہ مرکز  ہے۔ واقع طرف
 ہے
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  (Greenwood Reception Centre) گرين ووڈ ريسپشن سنٹر
  0750-393-416 :ٹيليفون

24 Mountjoy Ave., M4J 1J6 
  )گرين ووڈ سيکنڈری اسکول ميں واقع ہے 105کمره نمبر(

ايک سے  ايونيوقريب، ڈن فورتھ  سب وے سٹيشن کے  (Greenwood) گرين ووڈ
مشرق کی جانب واقع  کے ايونيو کی جانب، اور ايک بالک گرين ووڈبالک جنوب 

  ہے۔مشرقی سيکنڈری اسکولوں کو خدمات بہم پہنچاتا جنوب يہ مرکز ہے۔ 
  

 (West End Reception Centre) ويسٹ اينڈ ريسپشن سنٹر
  0542-393-416 :ٹيليفون

777 Bloor Street West, M6G 1L6  
   )واقع ہے پرفلور 4thکی بلڈنگ ميں  (Bickford Centre)بکفورڈ سنٹر(

جنوب کی  کے (Bloor)کے نزديک بلورسب وے اسٹيشن  (Christie) کرسٹی
مغربی سيکنڈری اسکولوں کو خدمات بہم پہنچاتا جنوب يہ مرکز  ہے۔ واقع طرف
 ہے
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 واقع ہيں؟کہاں  کے ريسپشن سنٹرز TDSBنئے آنے والوں کيلئے 

 (Georges Vanier Reception Centre) وينئير ريسپشن سنٹر جارج
  9440-395-416 : ٹيليفون

3000 Don Mills Road East, M2J 3B6 
  )نڈری اسکول ميں واقع ہےسيک وينئير جارج 207کمره نمبر( 

(Don Mills)  ڈون ملز سب سٹيشن کے قريب فنچ کے جنوب ميں دو ٹريفک
شمال  ٹورنٹو کےمرکز ۔ يہالئٹس يا تين بس سٹاپ شمال کی جانب واقع ہے

 سيکنڈری اسکولوں کو خدمات بہم پہنچاتا ہے۔مشرقی 

 آپ مالقات کا وقت کيسے مقرر کرتے ہيں؟

 طلباء اور اُنکے خاندانوں کو نئے آنے والے ريسپشن
کی کسی  (Newcomer Reception Centres)سنٹرز 
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کرنا ضروری ہے۔ بڑی تعداد ميں نئے آنے والے طلباء 
کيلئے تعين کے پيش نظر، يہ ممکن نہيں ہے کہ پيشگی 
 اطالع کے بغير آنے والوں کا فوری تعين کيا جاسکے۔

 
 ہيں۔  ہوتے مصروف ترين اوقات جنوریاگست، ستمبراور

ميں مالقات کا وقت  مصروفيت کی انتہائی سطح کے اوقات
کيلئے کئی ِدنوں کا انتظار بھی ممکن ہوسکتا  حاصل کرنے

 ہے۔ 

 آپ کو اپنے ساتھ کيا النا چاہيئے؟

 مناسب قانونی دستاويز •
 

کرايہ نامہ، ٹيلی (حوالے پتہ کے ثبوت کے طور پر دو  •
 فون، بنک کا گوشواره، ڈرائيور الئسنس يا آپ کے ٹورنٹو

(Toronto)  کے پتہ والی حکومتی دستاويز(  
 

آپ کے بچے کے گزشتہ اسکول سے اسکول کی  •
 )اگر دستياب ہوں(دستاويزات   

 
 اگر دستياب ہو ۔حفاظتی ٹيکوں کا ثبوت •

 
 دوپہر کا کھانا •

  (Greenwood Reception Centre) گرين ووڈ ريسپشن سنٹر
  0750-393-416 :ٹيليفون

24 Mountjoy Ave., M4J 1J6 
  )گرين ووڈ سيکنڈری اسکول ميں واقع ہے 105کمره نمبر(

ايک سے  ايونيوقريب، ڈن فورتھ  سب وے سٹيشن کے  (Greenwood) گرين ووڈ
مشرق کی جانب واقع  کے ايونيو کی جانب، اور ايک بالک گرين ووڈبالک جنوب 

  ہے۔مشرقی سيکنڈری اسکولوں کو خدمات بہم پہنچاتا جنوب يہ مرکز ہے۔ 
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   )واقع ہے پرفلور 4thکی بلڈنگ ميں  (Bickford Centre)بکفورڈ سنٹر(
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کيلئے تعين کے پيش نظر، يہ ممکن نہيں ہے کہ پيشگی 
 اطالع کے بغير آنے والوں کا فوری تعين کيا جاسکے۔

 
 ہيں۔  ہوتے مصروف ترين اوقات جنوریاگست، ستمبراور

ميں مالقات کا وقت  مصروفيت کی انتہائی سطح کے اوقات
کيلئے کئی ِدنوں کا انتظار بھی ممکن ہوسکتا  حاصل کرنے
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 فون، بنک کا گوشواره، ڈرائيور الئسنس يا آپ کے ٹورنٹو
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  )گرين ووڈ سيکنڈری اسکول ميں واقع ہے 105کمره نمبر(
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مشرق کی جانب واقع  کے ايونيو کی جانب، اور ايک بالک گرين ووڈبالک جنوب 
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شمال  ٹورنٹو کےمرکز ۔ يہالئٹس يا تين بس سٹاپ شمال کی جانب واقع ہے

 سيکنڈری اسکولوں کو خدمات بہم پہنچاتا ہے۔مشرقی 
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 طلباء اور اُنکے خاندانوں کو نئے آنے والے ريسپشن
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مقرر ايک شاخ ميں ٹيلی فون کے ذريعے مالقات کا وقت 
کرنا ضروری ہے۔ بڑی تعداد ميں نئے آنے والے طلباء 
کيلئے تعين کے پيش نظر، يہ ممکن نہيں ہے کہ پيشگی 
 اطالع کے بغير آنے والوں کا فوری تعين کيا جاسکے۔
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ايک سے  ايونيوقريب، ڈن فورتھ  سب وے سٹيشن کے  (Greenwood) گرين ووڈ
مشرق کی جانب واقع  کے ايونيو کی جانب، اور ايک بالک گرين ووڈبالک جنوب 

  ہے۔مشرقی سيکنڈری اسکولوں کو خدمات بہم پہنچاتا جنوب يہ مرکز ہے۔ 
  

 (West End Reception Centre) ويسٹ اينڈ ريسپشن سنٹر
  0542-393-416 :ٹيليفون

777 Bloor Street West, M6G 1L6  
   )واقع ہے پرفلور 4thکی بلڈنگ ميں  (Bickford Centre)بکفورڈ سنٹر(

جنوب کی  کے (Bloor)کے نزديک بلورسب وے اسٹيشن  (Christie) کرسٹی
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  )نڈری اسکول ميں واقع ہےسيک وينئير جارج 207کمره نمبر( 

(Don Mills)  ڈون ملز سب سٹيشن کے قريب فنچ کے جنوب ميں دو ٹريفک
شمال  ٹورنٹو کےمرکز ۔ يہالئٹس يا تين بس سٹاپ شمال کی جانب واقع ہے

 سيکنڈری اسکولوں کو خدمات بہم پہنچاتا ہے۔مشرقی 

 آپ مالقات کا وقت کيسے مقرر کرتے ہيں؟

 طلباء اور اُنکے خاندانوں کو نئے آنے والے ريسپشن
کی کسی  (Newcomer Reception Centres)سنٹرز 

مقرر ايک شاخ ميں ٹيلی فون کے ذريعے مالقات کا وقت 
کرنا ضروری ہے۔ بڑی تعداد ميں نئے آنے والے طلباء 
کيلئے تعين کے پيش نظر، يہ ممکن نہيں ہے کہ پيشگی 
 اطالع کے بغير آنے والوں کا فوری تعين کيا جاسکے۔

 
 ہيں۔  ہوتے مصروف ترين اوقات جنوریاگست، ستمبراور

ميں مالقات کا وقت  مصروفيت کی انتہائی سطح کے اوقات
کيلئے کئی ِدنوں کا انتظار بھی ممکن ہوسکتا  حاصل کرنے

 ہے۔ 

 آپ کو اپنے ساتھ کيا النا چاہيئے؟

 مناسب قانونی دستاويز •
 

کرايہ نامہ، ٹيلی (حوالے پتہ کے ثبوت کے طور پر دو  •
 فون، بنک کا گوشواره، ڈرائيور الئسنس يا آپ کے ٹورنٹو

(Toronto)  کے پتہ والی حکومتی دستاويز(  
 

آپ کے بچے کے گزشتہ اسکول سے اسکول کی  •
 )اگر دستياب ہوں(دستاويزات   

 
 اگر دستياب ہو ۔حفاظتی ٹيکوں کا ثبوت •

 
 دوپہر کا کھانا •

  (Greenwood Reception Centre) گرين ووڈ ريسپشن سنٹر
  0750-393-416 :ٹيليفون

24 Mountjoy Ave., M4J 1J6 
  )گرين ووڈ سيکنڈری اسکول ميں واقع ہے 105کمره نمبر(

ايک سے  ايونيوقريب، ڈن فورتھ  سب وے سٹيشن کے  (Greenwood) گرين ووڈ
مشرق کی جانب واقع  کے ايونيو کی جانب، اور ايک بالک گرين ووڈبالک جنوب 

  ہے۔مشرقی سيکنڈری اسکولوں کو خدمات بہم پہنچاتا جنوب يہ مرکز ہے۔ 
  

 (West End Reception Centre) ويسٹ اينڈ ريسپشن سنٹر
  0542-393-416 :ٹيليفون

777 Bloor Street West, M6G 1L6  
   )واقع ہے پرفلور 4thکی بلڈنگ ميں  (Bickford Centre)بکفورڈ سنٹر(

جنوب کی  کے (Bloor)کے نزديک بلورسب وے اسٹيشن  (Christie) کرسٹی
مغربی سيکنڈری اسکولوں کو خدمات بہم پہنچاتا جنوب يہ مرکز  ہے۔ واقع طرف
 ہے


