Ocak 2022
Sayın Aileler,
York Bölge Okul Kurulu’na Hoş Geldiniz. Ana Okuluna hoş geldiniz.
YRDSB’deki ana okulu sınıfları özenli, beğenilecek türde mekanlardır. Çocuğunuz keşfederek,
oynayarak ve sorgulayarak öğrenecektir. Öğretmenlerimiz çocukların çeşitlilik içeren kültürlerini,
kimliklerini ve ilgi alanlarını yansıtan eğitim ortamları oluşturmak konusunda kararlıdır. Bu
kapsayıcı eğitim mekanlarında çocuklar, fikirlerini ve yaşadıkları deneyimleri paylaşmada
kendilerini güvende hissederler. Önemli ve ait olduklarını bilirler ve hissederler. 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
bilgiye www.yrdsb.ca adresinden ulaşabilirsiniz.
Ana okuluna giden çocuklar, erkenden okuryazarlık ve matematiksel becerilerini geliştirir. Aynı
zamanda sağlık ve güvenlik önlemlerine uyarken bağlantı ve aidiyet hissi, sorun çözme becerileri,
işbirliği ve çok daha fazlasını geliştirirler. Ailelerin, küresel salgın nedeniyle Ana okulu
programlarının nasıl olduğuyla ilgili birçok sorusu olduğunu biliyoruz. 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. 2022-2023 eğitim yılına yaklaşırken, ailelerle, neler bekleyebileceklerini bilmeleri için
bilgiler paylaşacağız.
Normalde yeni Ana okulu ailelerini, çocuğun okulu ve Ana okulundan beklenebilecekler
konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaları için bir ilkbahar oryantasyon etkinliğine davet ederiz.
Şu anda aileleri okula davet edemiyor olmamıza karşın Ana okuluna geçişlerine hazırlanmalarına
yardımcı olmak için ek bilgiler paylaşacağız. Bu bilgilere bakmanızı öneririz.
Ailelerin eğitim konusunda oynadıkları önemli role ve ev, toplum ve okul arasında ortaklığa ve
işbirliğinin önemine çok değer veririz. YRDSB’nin becerili ve özenli öğretmenleri ve okul personeli,
çocuğunuzun Ana okuluna geçişinin olumlu olmasını sağlamak ve çocuğunuzun başarısını
geliştirmek için sizinle birlikte çalışırlar.
Sizi kurul, okulunuz ve Kindergarten programımız hakkında daha fazla bilgi alabileceğiniz
www.yrdsb.ca adresini ziyaret etmeye davet ediyorum. Aynı zamanda aile kaynakları, öğrenci
destekleri ve diğer konularda bilgiler de bulabilirsiniz.
Sonbaharda görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor, sizin ve çocuğunuz için en iyi dileklerimizi
sunuyoruz.
Saygılarımızla,

Louise Sirisko
Director of Education (Eğitim Müdürü)
York Region District School Board (York Bölge Okulu Kurulu)

