
 
Tháng 1 năm 2023 
 
Kính gửi các Gia đình,  
 
Chào mừng quý vị đến với bậc Mẫu giáo trong Hội đồng Trường học Vùng York (York Region 
District School Board). 
 
Đi học mẫu giáo là một quãng thời gian tràn đầy hứng khởi! Con quý vị sẽ có cơ hội kết bạn 
mới và học hỏi thông qua sự khám phá, vui chơi và tìm hiểu. Trẻ em ở bậc mẫu giáo phát triển 
các kỹ năng ban đầu cho việc đọc viết và làm toán. Trẻ cũng phát triển cảm giác về sự kết nối 
và gắn bó, khám phá và áp dụng những kỹ năng giải quyết vấn đề, đồng thời củng cố những 
mối quan hệ thông qua sự hợp tác và việc học tập có ý nghĩa. 
 
Các lớp Mẫu giáo của chúng tôi là những không gian thân thiện và ấm cúng, truyền cảm hứng 
cho niềm vui, cảm giác thán phục và ngỡ ngàng. Các thầy cô giáo cam kết tạo ra những môi 
trường học tập mà phản ánh nền văn hóa, bản sắc, thế mạnh và sở thích đa dạng của trẻ em. 
Trong những không gian học tập dành cho tất cả mọi người như thế này, trẻ em cảm thấy an 
toàn và được khích lệ khi chia sẻ ý tưởng và trải nghiệm sống của mình. Chúng tôi muốn các 
em biết và tin rằng mình quan trọng và là một phần gắn bó của trường học. Chúng tôi mời quý 
vị tìm hiểu về nỗ lực có chủ đích của chúng tôi nhằm tạo ra môi trường học tập dành cho tất cả 
mọi người, bao gồm Chiến lược Xóa bỏ nạn Phân biệt Chủng tộc nhằm vào Người Da đen 
(Dismantling Anti-Black Racism Strategy), Chiến lược Giáo dục và Bình đẳng cho Người Bản 
địa (The Indigenous Education and Equity Strategy) tại www.yrdsb.ca. 
 
Chúng tôi ghi nhận rằng các gia đình có nhiều thắc mắc về việc đại dịch khiến các chương trình 
Mẫu giáo phải thay đổi như thế nào. Trong vai trò là một hội đồng trường học, chúng tôi ưu tiên 
sức khỏe và sự an toàn của học sinh, nhân viên và gia đình của họ, và chúng tôi tiếp tục hợp 
tác chặt chẽ với Cơ quan Y tế Công cộng Vùng York (York Region Public Health) để đảm bảo 
chúng tôi đang thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp. Khi đến gần năm học 2023-2024, 
chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin với các gia đình để họ biết nên trông đợi điều gì. Quý vị có thể tìm 
hiểu thêm về các biện pháp hiện được áp dụng nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe trên trang 
web của chúng tôi.  
 
Chúng tôi mong được mời các gia đình có học sinh mới đi Mẫu giáo tham dự một sự kiện 
hướng dẫn vào mùa xuân, có tên là Khám phá Lớp Mẫu giáo (Discover Kindergarten), để tìm 
hiểu thêm về trường học của con quý vị và những điều quý vị có thể mong đợi ở bậc Mẫu giáo. 
Trường học của con quý vị sẽ liên hệ để thông báo thêm. Chúng tôi vô cùng coi trọng vai trò 
then chốt của các gia đình trong hoạt động học tập và xây dựng mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ 
giữa gia đình, cộng đồng và trường học. Các thầy cô giáo dày dạn kinh nghiệm và tận tâm của 
YRDSB là đối tác của quý vị trong việc biến quá trình chuyển tiếp của con quý vị sang bậc Mẫu 
giáo thành một giai đoạn tích cực. 
 

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


Chúng tôi mời quý vị truy cập www.yrdsb.ca, tại đây quý vị có thể tìm hiểu thêm về Hội đồng, 
trường học của quý vị, các nguồn hỗ trợ cho gia đình và chương trình Mẫu giáo của chúng tôi.  
 
Chúng tôi mong được chào đón con quý vị đến trường Mẫu giáo! 
 
Trân trọng,  
 
Scott Yake 
Giám đốc Giáo dục (Tạm thời) 
Hội đồng Trường học Vùng York (York Region District School Board) 

http://www.yrdsb.ca/

