
 
Ocak 2023 
 
Sayın Aileler,  
 
York Bölge Okul Kurulu’ndaki Ana Okuluna Hoş Geldiniz. 
 
Ana Okulu, heyecan verici bir zamandır! Çocuğunuz yeni arkadaşlar edinme ve keşfederek, 
oynayarak ve sorgulayarak öğrenme olanağına sahip olacaktır. Ana okuluna giden çocuklar, 
erkenden okuryazarlık ve matematiksel becerilerini geliştirir. Ayrıca bir bağlantı ve aidiyet hissi 
geliştirir, sorun çözme becerilerini keşfeder ve uygular, işbirliği ve anlamlı öğrenme yoluyla 
ilişkileri derinleştirir. 
 
Ana Okulu sınıflarımız neşe, saygı ve merak uyandıran, şefkatli ve rahatlatıcı alanlardır. 
Öğretmenlerimiz çocukların çeşitlilik içeren kültürlerini, kimliklerini, güçlü yanlarını ve ilgi 
alanlarını yansıtan eğitim ortamları oluşturmak konusunda kararlıdır. Bu kapsayıcı eğitim 
mekanlarında çocuklar, fikirlerini ve yaşadıkları deneyimleri paylaşmada kendilerini güvende ve 
desteklenmiş hissederler. Önemli ve ait olduklarını bilmelerini ve hissetmelerini isteriz. 
Siyahilere Karşı Irkçılığın Ortadan Kaldırılması, Yerli Halka Yönelik Eğitim ve Eşitlik Stratejisi ve 
çok daha fazlası dahil olmak üzere kapsayıcı eğitim ortamları oluşturma amaçlı çalışmalarımız 
hakkında daha fazla bilgi almak için sizi www.yrdsb.ca adresine davet ediyoruz. 
 
Ailelerin, küresel salgın nedeniyle Ana okulu programlarının nasıl olduğuyla ilgili birçok sorusu 
olduğunu biliyoruz. Okul kurulu olarak öğrencilerimizin, personelimizin ve onların ailelerinin 
sağlığına ve güvenliğine öncelik veriyoruz ve tüm gerekli önlemleri aldığımızdan emin olmak için 
York Bölge Halk Sağlığı birimi ile yakın biçimde çalışıyoruz. 2023-2024 eğitim yılına yaklaşırken, 
ailelerle, neler bekleyebileceklerini bilmeleri için bilgiler paylaşacağız. Geçerli sağlık ve güvenlik 
önlemleri hakkında daha fazla bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz.  
 
Yeni Ana okulu ailelerini, çocuğun okulu ve Ana okulundan beklenebilecekler konusunda daha 
fazla bilgi sahibi olmaları için bir ilkbahar oryantasyon etkinliği olan Discover Kindergarten'e 
davet etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Çocuğunuzun okulu ek bilgilerle size ulaşacaktır. Ailelerin 
öğrenme konusunda oynadıkları önemli role büyük değer veriyor ve ev, toplum ve okul arasında 
güçlü işbirliğine dayalı ilişkiler kuruyoruz. YRDSB’nin becerili ve özenli öğretmenleri, 
çocuğunuzun Ana okuluna geçişinin olumlu olmasını sağlamak için sizinle birlikte çalışırlar. 
 
Sizi kurul, okulunuz, aile kaynakları ve Ana okulu programımız hakkında daha fazla bilgi 
alabileceğiniz www.yrdsb.ca adresini ziyaret etmeye davet ediyoruz.  
 
Çocuğunuzu Ana okuluna başlamasını görmek için sabırsızlanıyoruz! 
 
Saygılarımla,  
 
Scott Yake 

http://www.yrdsb.ca/
https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/health-and-safety
https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/health-and-safety
http://www.yrdsb.ca/
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