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 ،Pre-K for All)أعزائي أسر تالميذ برنامج الروضة للجميع )

 

( بالشراكة Pre-K for All.  وبلتزم برامج ما قبل الروضة للجميع )<enter pre-K program name>أود أن أرحب بأسرتكم في 

 معكم لدعم تعليم طفلكم خالل هذه السنة.
 

سوف يكون طفلكم في صف ما قبل الروضة في بيئة تعليمية آمنة وترعى التالميذ، حيث سيكون لديهم فرص عديدة للتجريب والتعرف 
سوف يكتسب طفلكم في صف ما قبل الروضة المهارات والمعرفة واألساليب الالزمة للتعلم في مستوى واالستكشاف واالزدهار. 

، مثل التعامل مع أقرانهم، والتعود على اإلجراءات الروتينية، وحل المشاكل، وتعلم واستخدام الروضة بمجموعة متنوعة من الطرق
 المفردات الجديدة طوال اليوم.  

 

ستجدون ضمن هذا الخطاب بعض الموارد الصيفية ألسرتكم بما في ذلك سبل دعم طفلكم لالنتقال إلى صف ما قبل الروضة وبعض 
استمتعوا بفصل الصيف، وتذكروا أن يكون لكم مع أطفالكم محادثات ممتعة وهادفة أثناء األنشطة اليومية   الكتب المفيدة للقراءة معًا.

 والمغامرات الصيفية األخرى! 
 

.  < date>سيكون اليوم الدراسي األول لطفلك بصف ما قبل الروضة هو  أريد مشاركتكم معلومات هامة قبل اليوم األول للمدرسة. 

 .  <insert hours>.  الساعات اليومية المعتادة لبرنامج ما قبل الروضة هي <time>حضروا رفقة طفلكم على الساعة يرجى أن ت

 

 < insert important phone numbers>معلومات االتصال ببرنامج ما قبل الروضة هي:   

 

يمكنكم المشاركة فيها ضمن برنامجنا لما قبل الروضة، ومن أجل إطالعكم حول ما يتعلمه طفلكم وكذا األنشطة واألحداث المقبلة التي 
 سوف نرسل لكم مع طفلكم اإلخطارات والرسائل واألعمال المنجزة. 

 

لقد بينت إننا ملتزمون بنجاح طفلكم في صف ما قبل الروضة ومسرورون جدًا للترحيب بأسرتكم في مجتمعنا لصف ما قبل الروضة.  
الدراسات أنه من الممكن تحقيق القدرات القصوى لكل طفل بشكل أفضل عن طريق الشراكة الفعالة بين األسر والمجتمع التعليمي. ونحن 
نقدر مالحظاتكم واقتراحاتكم حول برنامجنا، بما في ذلك كيف يمكننا أن ندعمكم أنتم وطفلكم بشكل أفضل. إذا كنتم ترغبون بتحديد موعد 

 لتحديد موعد لعقد اجتماع.  <insert contact person name and phone number>حدث معي، يرجى االتصال بالرقم للت

 

 إننا نتطلع إلى قضاء سنة تعليمية جيدة معًا.
 

<Program Leader Name> 

<Program Name> 

<Program Address> 

<Program Phone Number> 

<Program Email Address> 

 

 


