ژانویه 2022
خانوادههای گرامی،
به هیئت مدارس حوزه منطقه یورک خوش آمدید .به مهدکودک ما خوش آمدید.
جو حاکم بر کالسهای مهدکودک در  YRDSBصمیمانه و دلسوزانه است .یادگیری کودک شما از طریق اکتشاف ،بازی و پرسوجو
افزایش مییابد .مربیها متعهد به این موضوع هستند که محیطهای آموزشی را ایجاد کنند که همگام با فرهنگها ،هویتها و عالیق
متنوع کودکان است .در این محیطهای یادگیری فراگیر ،کودکان میتوانند با خیال راحت نظرات و تجربیات زندگی خود را با دیگران
در میان بگذارند .کودکان میفهمند و احساس میکنند که مهم هستند و احساس تعلق میکنند .میتوانید با مراجعه به نشانی
 www.yrdsb.caدرباره هدف ما جهت ایجاد محیط یادگیری فراگیر از جمله استراتژی پایان دادن به تبعیض افراد سیاه پوست،
استراتژی آموزش افراد بومی و برابری و غیره اطالعات بیشتری کسب کنید.
بچههایی که به مهدکودک میروند میتوانند زود مهارتهای خواندن و نوشتن و کار کردن با اعداد را به دست بیاورند .این بچهها
همچنین با رعایت اقدامات بهداشتی و ایمنی احساس همبستگی و تعلق میکنند و مهارتهای حل مشکالت ،چگونگی همکاری و
مهارتهای متعدد دیگری را بدست میآورند .ما متوجه این موضوع هستیم که خانوادهها با توجه به پاندمی سواالت زیادی درباره
برنامههای مهدکودک دارند .سالمتی و ایمنی محصالن و کارکنان ما و خانوادههای آنها در اولویت هستند و ما با همکاری نزدیک با
سازمان بهداشت منطقه یورک اطمینان مییابیم که تمامی اقدامات مناسب انجام شدهاند .با نزدیک شدن به سال تحصیلی ،2022-2023
ما اطالعاتی در اختیار خانوادهها قرار میدهیم تا خانوادهها اطالع داشته باشند که باید انتظار چه مواردی را داشته باشند.
ما معموالً خانوادههای جدید دارای بچه مهدکودکی را به جلسه معرفی در فصل بهار دعوت میکنیم تا خانوادهها بیشتر با مدرسه کودک
خود آشنا شوند و یاد بگیرند که باید در مهدکودک انتظار چه مواردی را داشته باشند .با توجه به اینکه ما اکنون نمیتوانیم خانوادهها را
به مدرسه دعوت کنیم با ارائه اطالعات تکمیلی به شما کمک میکنیم تا کودک خود را به مهدکودک بفرستید .ما از شما میخواهیم که به
دقت این اطالعات را مد نظر داشته باشید.
ما نقش ضروری را که خانوادهها در زمینه آموزش دارند و اهمیت مشارکت و همکاری بین خانه ،جامعه و مدرسه را بسیار با ارزش
میدانیم .مربیان و کادر مدرسه حرفهای و صمیمی  YRDSBبا شما همکاری میکنند تا ورود کودک شما به مهدکودک به تجربهای
مثبت تبدیل شود و موفقیت فرزند شود شکوفا شود.
اینجانب بدین وسیله شما را دعوت میکنم تا از نشانی  www.yrdsb.caبازدید کنید و اطالعات بیشتری درباره هیئت ما ،مدرسه خود
و برنامه مهدکودک ما بدست بیاورید .همچنین میتوانید اطالعات بیشتری درباره امکانات در دسترس خانوادهها ،حمایتها از محصالن
و غیره کسب کنید.
ما آماده خوشآمدگویی به شما در فصل پاییز هستیم و برای شما و فرزند شما بهترینها را آرزومندیم.
با احترام،
لوئیز سیریسکو ()Louise Sirisko
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