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اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور ڈیوڈ اینڈ میری تھامسن کالیجیئٹ  نۓ سکول کی تعمیر جو کہ بینڈیل بزنس

ا ہے۔ اس خط کی پشت پر براہ مہربانی ہو گیکا ہفتہ شروع  2017اپریل  کاانسٹیٹیوٹ کی جگہ لے گا، 

گا۔ اس جگہ کا نقشہ دیکھیں جو اثر انداز ہو  

براہ مہربانی ذیل میں وہ کچھ جگہیں دیکھ لیں جن کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگاہ رہیں جب ہم 

 تعمیر کا کام شروع کریں:

  استعمال  کرنا جاری رکھیں  حصہوالدین پک کرنے اور ڈراپ کرنے کے لیے ڈان وڈ پارکنگ الٹ کا

تعمال ہو گا کیوں کہ تعمیراتی احاطہ کی ڈراپ کرنے کے لیے ہاۓ بروک پارکنگ الٹ نہیں اس گے:

 وجہ سے ہمارے پاس واضح طور پر کم جگہ ہو گی

  میدان سے سکول کی جانب  آنے والے راستے بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ سکول کی جانب آنے

والے مغربی راستے تک کوئی رسائی نہیں ہو گی، تاہم ایک متبادل راستہ میسر ہے؛ سکول کی 

 مشرقی راستہ استعمال کیا جا سکتا ہے جانب آنے واال

  تک کھال رہے گا، پھر یہ بھی زیر اثر آۓ گا اور ہمارے پاس چھوٹا  24ہمارا سوکر کا میدان مئی

 تبدیل کرنے کے امکانات پر بات چیت کر رہے ہیں میدان ہو گا؛ ہم سوکر کے کھمبوں کی جگہیں

 سے دور  ےتمام بچے اپنی حفاظت کے لیے تعمیراتی حص  -حفاظت – آخری پر کم اہم نہیں

رہیں، براہ مہربانی اپننے بچوں کو یہ یاد دھانی کروائیں اور بروکلے ڈرائیو کے آس پاس چوکس 

بھی رہیں کیونکہ تعمیراتی ٹرک تعمیراتی جگہ تک پہنچنے کے لیے اسے بطور گزرگاہ استعمال 

 کریں گے

، جو کہ متوقع استعمال کریں گے کا مربوطرانیہ میں قابل رسائی بیرونی جگہ تینوں سکول تعمیراتی دو

( کا عملہ براجیکٹ TDSBکے موسم گرما تک جاری رہے گا۔ ٹورانٹو سکول ڈسٹرکٹ بورڈ ) 2019ہے کہ 

کی پیش قدمیوں اور تمام وقت طلباء، عملے اور آنے والوں کے تحفظ کے جائزے کے لیے کانٹریکٹر ایور 

 کنسٹرکشن لمیٹڈ کے ساتھ مسلسل رابطہ میں رہے گا۔ سٹرانگ

 تعمیر کے دوران آپ کے تحمل اور تعاون کی قدر افزائی کی جاتی ہے۔

   مخلص، 


