
 

 2023يناير/كانون الثاني، 

 

 األهالي األعزاء،

 

 .York Region District School Boardمرحبًا بكم في مجلس مدارس منطقة يورك  

 

يطور أطفال رياض األطفال وقت ممتع. ستُتاح لطفلكم فرصة تكوين صداقات جديدة والتعلُّم من خالل االستكشاف واللعب واالستفسار. 

الرياض مهارات القراءة والكتابة والحساب في وقت مبكر. ويطورون كذلك إحساًسا باالرتباط واالنتماء، ويستكشفون ويطبقون مهارات 

قون العالقات من خالل التعاون والتعلُّم الهادف.  لحل المشكالت، ويعم ِّ

 

مساحات تتسم بالرعاية والترحيب، وهي مصدر إلهام للسعادة والروعة ن عبارة عفي رياض األطفال الفصول الدراسية الخاصة بنا 

ياتهم ونقاط قوتهم واهتماماتهم المتنوعة. في أماكن التعلم اواإلعجاب. يلتزم المعلمون بخلق بيئات تعليمية تعكس ثقافات األطفال وهو

اتهم المعيشية. نريدهم أن يعرفوا ويؤمنوا بأهميتهم وانتمائهم. الشاملة هذه، يشعر األطفال باألمان ويتلقون الدعم لمشاركة أفكارهم وخبر

ندعوكم للتعرف على عملنا الهادف إلنشاء بيئات تعليمية شاملة، بما في ذلك تفكيك إستراتيجية مكافحة العنصرية ضد ذوي البشرة 

 www.yrdsb.ca.السوداء واستراتيجية تعليم وإنصاف السكان األصليين، على الرابط 

 

نحن نقد ر أن العديد من األهالي لديهم أسئلة حول شكل برامج رياض األطفال لدينا نتيجة للجائحة. نعطي األولوية لصحة وسالمة طالبنا 

لتدابير المناسبة. ومع اقترابنا وموظفينا وعائالتهم، ونواصل العمل عن كثب مع الصحة العامة في منطقة يورك للتأكد من أننا نتخذ جميع ا

، سوف نستمر في تبادل المعلومات مع عائالتنا حتى يتسنى لهم معرفة ما ينبغي أن يتوقعوه. يمكنكم 2024-2023من العام الدراسي 

 الحالية من موقعنا اإللكتروني. لسالمةتدابير الصحة وامعرفة المزيد عن 

 

ف على المزيد حول مدرسة طفلهم وما يمكنهم أن   نتطلع إلى دعوة أهالي األطفال الجدد لحضور نشاط إرشادي في فصل الربيع للتعر 

ساسي الذي تلعبه يتوقعوه في مرحلة رياض األطفال. ستقوم مدرسة طفلكم بتقديم معلومات إضافية. نحن نولي أهمية كبيرة للدور األ

المهرة والمهتمون هم شركاء معكم في  YRDSBالعائالت في التعلم وبناء عالقات تعاونية قوية بين المنزل والمجتمع والمدرسة. معلمو 

 انتقال طفلكم إلى روضة األطفال بطريقة إيجابية.

 

يمكنكم معرفة المزيد عن مجلس التعليم ومدرستكم وموارد عائلتكم وبرنامج رياض األطفال ، حيث www.yrdsb.caندعوكم لزيارة 

 الخاص بنا.

 

 نتطلع إلى الترحيب بطفلكم في روضة األطفال! 

 

 مع خالص التمنيات،

 

 Scott Yake 

 مدير التعليم )المؤقت(

 ( York Region District School Boardمجلس مدارس منطقة بلدية يورك )
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