يناير/كانون الثاني 2022
األهالي األعزاء،
مرحبًا بكم في مجلس مدارس منطقة يورك  .York Region District School Boardمرحبًا بكم في رياض األطفال.
فصول رياض األطفال في  YRDSBهي أماكن رعاية وترحيب .سيتعلم طفلكم من خالل االستكشاف واللعب واالستفسار .يلتزم المعلمون
بخلق بيئات تعليمية تعكس ثقافات األطفال وهوياتهم واهتماماتهم المتنوعة .في أماكن التعلم الشاملة هذه ،يشعر األطفال باألمان لمشاركة
أفكارهم وخبراتهم المعيشية .إنهم يعرفون ويشعرون بأهميتهم وانتمائهم .يمكنكم معرفة المزيد حول عملنا المتعمد إلنشاء بيئات تعليمية
شاملة ،بما في ذلك استراتيجية تفكيك مكافحة العنصرية ضد السود ،واستراتيجية العدالة والتعليم للسكان األصليين والمزيد على
www.yrdsb.ca.
سا باالرتباط واالنتماء ومهارات حل
يطور أطفال الروضة مهارات القراءة والكتابة والحساب في وقت مبكر .كما أنهم يطورون إحسا ً
المشكالت والتعاون وغير ذلك الكثير أثناء التزامهم بـ تدابير الصحة والسالمة .نحن نقدّر أن العديد من األهالي لديهم أسئلة حول شكل
ب رامج رياض األطفال لدينا نتيجة للجائحة .نعطي األولوية لصحة وسالمة طالبنا وموظفينا وعائالتهم ،ونواصل العمل عن كثب مع الصحة
العامة في منطقة يورك للتأكد من أننا نتخذ جميع التدابير المناسبة .ومع اقترابنا من العام الدراسي  ،2023-2022سوف نستمر في تبادل
المعلومات مع عائالتنا حتى يتسنى لهم معرفة ما ينبغي أن يتوقعوه.
للتعرف على المزيد حول مدرسة طفلهم وما يمكنهم أن
نحن عادة ً ما ندعو أهالي األطفال الجدد لحضور نشاط إرشادي في فصل الربيع
ّ
يتوقعوه في مرحلة رياض األطفال .وعلى الرغم من أننا ال نستطيع حاليًا دعوة األهالي للحضور إلى المدرسة ،إال أننا سنشارك معكم
معلومات إضافية لمساعدتكم ومساعدة طفلكم في االستعداد لالنتقال إلى مرحلة رياض األطفال .نش ِّ ّجعكم على االطالع على هذه المعلومات.
كثيرا الدور األساسي الذي تلعبه األسرة في التعليم ،وأهمية الشراكة والتعاون بين البيت والمجتمع والمدرسة .إن معلمي
كما أننا نث ِّ ّمن ً
وموظفي  YRDSBالمهرة والمهتمين هم شركاء معكم في انتقال طفلكم إلى روضة األطفال بطريقة إيجابية ،وتعزيز نجاح طفلكم.
أدعوكم لزيارة  ،www.yrdsb.caحيث يمكنكم معرفة المزيد عن مجلس اإلدارة ومدرسة طفلكم وبرنامج رياض األطفال الخاص بنا.
يمكنكم أيضًا العثور على معلومات حول الموارد العائلية ودعم الطالب والمزيد.
نتطلع إلى الترحيب بك في فصل الخريف ،مع أطيب التمنيات لك ولطفلك.
خالص تحياتي،
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