
 طول در هاخانواده توانمندسازی: بیاموزیم هم با

شبه دو رایگان کنفرانس یک طریق از تغییرات

!است باز نامثبت حاضر حال در

.کنید مراجعه yrdsb.ca/kindergarten آدرس به لطفا ً

 یک از بعدازظهر 8:30 - 6:30 مارس، 29 شنبه،سه

 .ببرید لذت سرپرستان/والدین برای عصرانه جلسه

گویدمی آمد خوش شما به یورک منطقه آموزشی هیئت آموزش مدیر ،(Louise Sirisko) سیریسکو لوئیز

 اجرایی عملکرد هایمهارت اهمیت کودک، مغز رشد مورد در را خود دانش که جایزه، برنده شناسعصب ،(Adele Diamond) دایموند ادل دکتر سخنان به

 .دهید گوش گذارد،می اشتراک به یادگیری در هامهارت این نقش و

YRDSB دریابید را داریم اختیار در ارائه برای ما که را منابعی و.

 بگیرید یاد. بپیوندید کند،می معرفی بزرگساالن خودمراقبتی از فرمی عنوان به را رقصیدن که ،Culture Shock Canada از ،(Alan Faigal) فیگال آلن به

 !درآورد حرکت به را شما تا کنید رقص زمین به تبدیل را فضایی هر چگونه که

بعدازظهر 8:30 تا 6:30 ساعت مارس 30 چهارشنبه

 ببرید لذت سرپرستان/والدین و کودکان همراه به انگیزهیجان شب یک از

.ببرند لذت تحرک و موسیقی با همراه بیشتر خانوادگی سرگرمی از همه تا بپیوندید Alan Faigal به

 Audrey) پن آدری نوشته« بوسیدن دست» کتاب از شخصیتی راکون، چستر دوستمان با تا بپیوندید ما به

Penn)، بیندازیم مهدکودک به نگاهی. 

کنید کسب اطالعات یورک منطقه جوامع در رایگان خدمات و هابرنامه مورد در

:کنید انتخاب را یکی زیر تعاملی جلسه چهار بین از

 جلسه، این برسد؟ آرامش به و کنه غلبه استرس بر کنید کمک خود فرزند به که هستید هاییروش دنبال به آیا •

 !شماست برای ،خودتنظیمی تا تنظیمیهم از حرکت

 مهار جلسه، این دارید؟ اضطراب احساس مهدکودک شروع برای فرزندتان و شما آیا •

 !شماست مخصوص ،هاپروانه کردن

 را خود کودک نوشتن و خواندن و ریاضی هایمهارت و شوید گرمسر روزمره مطالب از استفاده با خواهیدمی آیا •

 !شماست مخصوص خانه، در نوشتن و خواندن و ریاضی جلسه، این کنید؟ تقویت

 اهمیت جلسه، این کند؟می کمک الفبا کارکرد نحوه از کودکتان درک به گفتاری کلمات اجزای با بازی چگونه که بگیرید یاد دارید دوست آیا •

 !شماست مخصوص ،گفتاری کلمات با بازی

!ببرید لذت آن از فرزندتان همراه به توانیدمی که وسایلی با آموزشی سبد یک شدن برنده برای فرصتی -کشیقرعه جوایز

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMwPgtmQ_Hgv3aB2b6--1mGI2q0F4utXiRbDNMVYalfP2F4g/viewform
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/elementary-school/kindergarten
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