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માદિતી 
સનાતન મુંહદર સાુંસ્કૃહતક કેન્દ્ર ધમય હસદ્ાુંતોના આધાર ેભાષાન ું હિક્ષણ આપે છે ૫ થી ૧૭ િષયના બાળકો ન।ે 

સુંસ્કૃત પ્રાથયના િીખડાિામાું આિે છે ગ જરાતી અન ેએુંગ્લો ભાષાુંતરની સાથ।ે તમારા સુંદભય માટે બાલ હિદ્યાલયની 

પ્રાથયના પૉટી સુંપકય  કર જો। 

હિક્ષણ દર રહિિાર ેસૌ બાળકો (૫ થી ૧૭ િષય) માટે ઉપલ્ભધ છે। િધ  માહિતી માટે કોહકલાબિેન જોિી (૯૦૫-

૪૭૨-૮૧૩૦) અથિા હનલય ભટ્ટને (૪૧૬-૬૧૮-૬૦૨૦) સુંપકય  કરી િકો છો। 

અમારા લક્ષ્ય 
સનાતન મુંહદરના બે મ ખ્ય લક્ષ્ય છે। પિેલો છે ધમયને પ્રોથસિન આપિાનો અન ેબીજો છે ભાષાન ેજાળિિાની। 

મ ખ્ય લક્ષ્ય પ્રમાણે બાળ હિદ્યાલયના લક્ષ્ય છે: 

• બાળકને ભાષાનો રડ પાયો િીખડાિો 

• ધાહમયક જીિનન ું મળૂ જ્ઞાન 

• બાળકમાું ગિય અને આત્મહિશ્વાસ બેસાડિા સનાતન ધમય અને ગ જરાતી લોક સુંસ્કૃહત માટે 

• ધાહમયક અહસ્તત્િની જાગૃહત બુંનેિ મુંહદરના પહરિારોમાું અને મિા ટોરોન્દ્ટો હિસ્તારના સમાજમાું 

• બાળકમાું સામાહજક જાગહૃત અને નેતૃત્િ ક િળતાની સ્થાપના 

બાળ દિદ્યાલયના કાયવ 
આનુંદી િાતાિરણમાું િીખિાડિામાું આિિે સુંપણૂય સ ચહરત્રના લક્ષણો બાળકના િારીહરક, બૌહદ્ક, સામાહજક 

અને આધ્યાહમક હિકાસ માટે। લગતા કયો છે: 

• ભાષા હિક્ષણ 

• શ્લોક હિક્ષણ 

• યોગ હિક્ષણ 

• લોક િાતાય 

• ખેલ 

• કાલા 

• િાર-ેઘડીયે કાયયક્રમ 

• િષયગાુંઠની ઉજિણી 
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રદિિારના ૨ કલાકનું સમયપત્રક 
કાયવ સમય 

આરુંભ ૧૦:૩૦ 

પ્રાથયના ૧૦:૩૦ થી ૧૦:૪૦ 

યોગાસન ૧૦:૪૦ થી ૧૦:૫૦ 

ભાષા અને ધમય હિક્ષણ ૧૦:૫૦ થી ૧૧:૨૫ 

હિરામ ૧૧:૨૫ થી ૧૧:૩૦ 

ભાષા અને ધમય હિક્ષણ ૧૧:૩૦ થી ૧૨:૧૦ 

િાતાય અને હચુંતન ૧૨:૧૦ થી ૧૨:૨૦ 

આરતી ૧૨:૩૦ 

 

માતા-હપતાઓને હિનુંતી છે કે બાળકોને સમયસર પિોુંચાડે જનેા થી પોત-પોતાના ધોરણમાું ગોઠિાય જાય। મોડ ું  

પિોુંચત ું બાળક બાકીના હિદ્યાથીઓન ેહિહચહલત કર ેછે। 

 

િસ્તુ પ ઠી 
બાળકની િસ્ત  પોઠીમાું આ બધી િસ્ત  િોિી જોઈએ: 

• ૧ binder (divider સાથે) 

• લીટી િાળા કાગળ 

• pencil 

• ભૂુંસિા માટેન ું રબર 

• િળિો નાશ્તો 

 

માતા-દપતા માટે બાળ દિદ્યાલયના ઘર કયો 
સનાતન મુંહદરની હિનુંતી છે કે માતા-હપતા પોતાના બાળકને ઘર ેધમય અને માતૃ ભાષાન ું પ્રોથસિન આપે આ બધા 

કાયય થી: 

ઘર કાયવ અનુશંદસત સમય 

શ્લોક ઉચ્ચાર ૧૦ હમહનટ 

યોગાસન ૫ હમહનટ 

સાદા ખેલ ૧૫ હમહનટ 

ગીત-ભજન ૧૦ હમહનટ 

ચચાય અને હચુંતન (હિષય -- ધમય, મિાવ્યહિઓન ું જીિન, ગૃિસ્તી જીિન) ૨૦ હમહનટ 

પ્રાથયના ૫ હમહનટ 
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ભરતી પત્રક 
 

આિેદકની સૂચના 

સૂચના અંક આિિેકન  ઉત્તર 

નામ  

હપતાન ું નામ  

માતાન ું નામ  

સરનામ ું  

નગર  

ટપાલ આુંકડો  

દ રધ્િની આુંકડો (મ ખ્ય સુંપકય )  

દ રધ્િની આુંકડો (બીજ ું  સુંપકય )  

અહગ્િ ટપાલ  

જન્દ્મ હતહથ (હિક્રમી)  

જન્દ્મ હતહથ (ગ્રેગોરી)  

આય   

ધોરણ (૧ થી ૧૨ ની િચ્ચ)ે  
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આિેદકન ું પ્રષ્ઠભ મી 

પ્રષ્ઠભુમી દિષય આિિેકન  ઉત્તર 

બાળકે પિેલા ભાષાનો અભ્યાસ કયો છે? ☐   ના 

☐  િા 

 કેટલા િષય? __________ 

 

 નગર  _________________ 

 

 સુંસ્થા  ________________________ 

 

બાળકે પિેલા આધ્યાહત્મકતાની હિક્ષા લીધી છે? 
☐   ના 

☐  િા 

 કેટલા િષય? __________ 

 

 નગર  _________________ 

 

 સુંસ્થા  ________________________ 

 

ઘર ેકાયા આધ્યાહમક હિષય પાળે છે બાળક? જટેલા 

બધા પાળતા િોય એને પસુંદ કરો 

☐  પ્રાથયના 

☐  ધ્યાન 

☐  ભજન અને ધનૂ 

☐  મુંત્ર અને શ્લોક ઉચ્ચાર 

☐  બીજ ું  (િણયન કર જો) 
 
________________________________________ 
 

બાળકના હિક્ષણમાું થી માતા-હપતાની િ ું અપેક્ષા છે? 
 
 
 
 
 
 
 

બાળકના હિિેષ રસ અન ેપ્રહતભાઓ જણાિ જો 
 
 
 
 

હિિેષ સુંજોગ અન ેહચુંતા જનેા થી બાળકના 

અન ભિને અસર કરી િકે છે (ધારો કે allergy, 

ભયો,િીખિામાું અુંતરો,પાહરિાહરક 

સમસ્યાઓ,પહરિિન સમસ્યાઓ, એક અહભભાિક 

ઘર (એકલા માતા અથિા હપતા), બીજા અન્દ્ય પ્રભાિો) 

 

 

૬ 



 સનાતન મુંહદર સાુંસ્કૃહતક કેન્દ્ર બાળ હિદ્યાલય • બાળ હિદ્યાલય 

 નોુંધણી પત્રક 

સનાતન મુંહદર સાુંસ્કૃહતક કેન્દ્ર • 9333 Woodbine Avenue • Markham • smcc.ca • ૯૦૫-૮૮૭-૭૭૭૭ પાન ું 1 

માતાના / હપતાના િસ્તાક્ષર 
  

 
 
 

િસ્તાક્ષર 

 
 
 

 

નામ 
 

બાળક સાથે સુંબુંધ 
 

હતહથ (ગ્રેગોરી) 
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