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 ھای گرامی،خانواده

 
 ھیئت مدارس حوزه یورک ریجن خوش آمدید. پیش دبستانبھ  

 
انگیزی است! فرزند شما در این دوران، فرصت خواھد داشت تا دوستان جدید پیدا کند و از طریق اکتشاف، مھد کودک دوران ھیجان

ھای خواندن و نوشتن و کار کردن با توانند زود مھارتروند میمی پیش دبستانھایی کھ بھ بازی و طرح سواالت، یاد بگیرد. بچھ
کنند و بھ کار ھای حل مسئلھ را کشف میکند، مھارتاعداد را بھ دست بیاورند. حس ارتباط و تعلق داشتن نیز در آنھا رشد می

 تر می کنند.گیرند و از طریق ھمکاری و یادگیری معنادار، روابط خود را عمیقمی
 

ما فضاھایی مراقبتی و پذیرا ھستند کھ الھام بخش شادی، ستایش و احترام و شگفتی ھستند. مربیان متعھد بھ  پیش دبستانھای کالس
ھا، نقاط قوت و عالیق متنوع کودکان باشد. در این ھا، ھویتکننده فرھنگھای یادگیری ھستند کھ منعکسایجاد مدلی از محیط

شان، از آنھا حمایت ھا و تجربیات زیستھکنند و برای بھ اشتراک گذاشتن ایدهھای فراگیر یادگیری، کودکان احساس امنیت میفضا
کنیم تا در مورد اقدام ھدفمند خواھیم آنھا بدانند و باور کنند کھ مھم ھستند و بھ این محیط تعلق دارند. از شما دعوت میشود. ما میمی

ھای فراگیر یادگیری، از جملھ برچیدن استراتژی نژادپرستانھ ضد سیاھپوستان، و استراتژی آموزش و برابری محیطما برای ایجاد 
 اطالعات بیشتری کسب کنید. www.yrdsb.caبومیان، در 

 
دارند. ما بھ عنوان ھیئت  پیش دبستانھای یادی درباره برنامھھا با توجھ بھ پاندمی سواالت زما متوجھ این موضوع ھستیم کھ خانواده

دھیم و برای حصول اطمینان از انجام ھای آنھا را در اولویت قرار میآموزان، کارکنان و خانوادهمدیره مدرسھ، سالمت و ایمنی دانش
دھیم. با نزدیک شدن بھ سال یجن ادامھ میشدن کلیھ اقدامات مناسب، بھ ھمکاری نزدیک با سازمان بھداشت عمومی یورک ر

ھا بھ اشتراک خواھیم گذاشت تا بدانند کھ باید انتظار چھ چیزی را داشتھ باشند. شما ، اطالعاتی را با خانواده2023-2024تحصیلی 
 فعلی ما کسب کنید. اقدامات ایمنی و بھداشتیتوانید با مراجعھ بھ وب سایت ما، اطالعات بیشتری درباره می

 
 ( Discover Kindergartenبھ نام  در بھار معارفھرا بھ یک رویداد  نیپیش دبستاھای کودکان ما مشتاقانھ منتظریم تا خانواده 

، دعوت کنیم تا آنھا اطالعات بیشتری را درباره مدرسھ فرزندتان و آنچھ می توانند در مھد کودک انتظار داشتھ پیش دبستان)کشف 
باشند، کسب کنند. مدرسھ فرزندتان برای ارائھ اطالعات تکمیلی با شما ارتباط برقرار خواھد کرد. ما ارزش زیادی برای نقش اساسی 

ایجاد روابط مشترک قوی بین خانھ، جامعھ و مدرسھ قائل ھستیم. مربیان ماھر و دلسوز  ھا در مسیر و روند یادگیری وخانواده
YRDSB  ای مثبت تبدیل کنید.را بھ تجربھ پیش دبستاندر کنار شما ھستند تا انتقال فرزندتان بھ 

 
توانید اطالعات بیشتری درباره ھیئت مدارس، سر بزنید، جایی کھ میsb.cawww.yrdکنیم تا بھ وب سایت از شما دعوت می

 ما کسب کنید. پیش دبستانھا و برنامھ تان، منابع مخصوص خانوادهمدرسھ
 

 ما مشتاقانھ منتظر حضور فرزند شما در مھد کودک ھستیم! 
 

 با احترام،
 

 Scott Yake 
 مدیر آموزش و پرورش (موقت)

 حوزه منطقھ یورک ھیئت مدارس
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