
 
 2023ינואר 

 
 משפחות יקרות,

 
 ברוכים הבאים לגן הילדים במועצת בתי הספר של מחוז יורק. 

 
גן הילדים הוא תקופה מרגשת! לילדכם תהיה הזדמנות להכיר חברים חדשים, וללמוד באמצעות תגלית, משחק 

הם גם מפתחים תחושת חיבור ושייכות, וחקירה. ילדים הלומדים בגן מפתחים מיומנויות שפה וחשבון מוקדמות. 
חוקרים ומיישמים מיומנויות של פתרון בעיות, ומעמיקים מערכות יחסים באמצעות שיתוף פעולה ולמידה 

 משמעותית.
 

כיתות הגן שלנו הן חללים אכפתיים ומסבירי פנים המעוררים שמחה, יראת כבוד ופליאה.  המחנכים מחויבים 
ות את התרבויות, הזהויות, החוזקות ותחומי העניין המגוונים של הילדים.   ליצירת סביבות למידה המשקפ

במרחבי למידה מכלילים אלה, הילדים מרגישים בטוחים ונתמכים לחלוק את רעיונותיהם ואת חוויות חייהם. אנו 
ליצירת רוצים שהם ידעו ויאמינו שהם חשובים ושייכים. אנו מזמינים אתכם ללמוד על העבודה המכוונת שלנו 

-סביבות למידה מכלילות, כולל אסטרטגיית פירוק הגזענות נגד שחורים ואסטרטגיית החינוך וההון הילידי, ב
.www.yrdsb.ca 

 
אנו יודעים שלמשפחות יש שאלות רבות לגבי אופי תוכניות הלימוד כתוצאה מהמגפה. כמועצת בתי הספר, אנו 

ים עדיפות לבריאותם ולבטיחותם של התלמידים, אנשי הצוות ומשפחותיהם, ואנו ממשיכים לעבוד בשיתוף נותנ
פעולה הדוק עם מחלקת בריאות הציבור של אזור יורק כדי להבטיח שאנו נוקטים בכל האמצעים המתאימים. 

לצפות. תוכלו לקבל תלך ותתקרב, נשתף את המשפחות במידע כך שיידעו למה  2023-2024כששנת הלימודים 
 הנוכחיים באתר האינטרנט שלנו. אמצעי הבריאות והבטיחותמידע נוסף על 

 
ל , כדי ללמוד עוד עDiscover Kindergartenאנו מצפים להזמין את משפחות הגן לאירוע אוריינטציה באביב,  

בית הספר של ילדכם ועל מה שאתם יכולים לצפות לו בגן הילדים.  בית הספר של ילדכם ייצור עמכם קשר עם 
מידע נוסף.  אנו מייחסים ערך רב לתפקיד החיוני שמשפחות ממלאות בלמידה ובונים קשרי שיתוף פעולה חזקים 

שותפים איתך בהפיכת המעבר של  YRDSBבין הבית, הקהילה ובית הספר. המחנכים המיומנים והאכפתיים של 
 ילדך לגן לחיובי.

 
שם תוכלו ללמוד עוד על המועצה, על בית הספר שלכם, על  www.yrdsb.ca אנו מזמינים אתכם לבקר באתר 

 משאבי המשפחה ועל תוכנית גני הילדים שלנו. 
 

 אנו מצפים לקבל את פני ילדכם לגן! 
 

 בברכה,
 

 Scott Yake 
 מנהל אגף החינוך (זמני)

 מועצת החינוך של מחוז יורק
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