عزیزی سب کے لیے پری کنڈرگارٹن خاندان:
ہم آپکے خاندان کو < >enter pre-K program nameمیں خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا سب کے لیے پری
ُ
کنڈرگارٹن پروگرام آپکے پری کنڈرگارٹن کے بچے کی تدریس میں معاونت کے لیے آپکے ساتھ شراکت کرنے پر پرجوش
ہے۔
آپکا پری کنڈرگ ارٹن بچہ ایک محفوظ ،شفیق تدریسی ماحول میں ہوگا جہاں انہیں جانچنے ،دریافت کرنے ،تحقیق کرنے
طریق کار
اور پھلنے پھولنے کے متعدد مواقع ملیں گے۔ پری کنڈرگارٹن میں ،آپکا بچہ وہ صالحیتیں ،علم اور تعلیم کے
ِ
سیکھے گا جو کنڈرگارٹن میں کئی لحاظ سے ضروری ہیں ،جیسے ہمسروں کے ساتھ کام کرنا ،معمول سے مطابقت پیدا
کرنا ،مسائل حل کرنا ،اور تمام دن نئے الفاظ سیکھنا اور استعمال کرنا۔
آپکے خاندان کے لیے چند گرمیوں کے وسائل منسلک ہیں بشمول اپنے بچے کی پری کنڈرگارٹن میں منتقلی کی مدد
کے طریقے اور ملکر مطالعہ کرنے کے لیے کچھ مع اونتی کتابیں۔ گرمیوں سے لطف اندوز ہوں اور روزمرہ کی سرگرمیوں
ُ
اور گرمیوں کی دیگر مہمات کے دوران لطف اندوز ہونا اور اپنے بچے کے ساتھ پرمعنی گفتگو کرنا یاد رکھیں۔
ہم آپکے ساتھ اسکول کے پہلے دن کے بارے میں اہم معلومات بانٹنا چاہتے ہیں۔ آپکے پری کنڈرگارٹن بچے کے لیے
براہ مہربانی اپنے بچے کے ساتھ <>timeپر پہنچیں۔ ہمارے پری کنڈرگارٹن پروگرام کے
اسکول کا پہال دن <> dateہوگا۔
ِ
روزمرہ کے اوقات <>insert hoursہیں۔
ہمارے پری کنڈرگارٹن پروگرام کی رابطہ معلومات ذیل میں ہیں:

<> insert important phone numbers

آپکو آپکے بچے کی تعلیم اور آنے والی سرگرمیوں اور تقریبات کے بارے میں باخبر رکھنے کے لیے جن میں آپ ہمارے
پری کنڈرگارٹن پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں ،ہم آپکو اطالع نامے ،خطوط اور مکمل شدہ کام آپکے بچے کے ساتھ
بھیجیں گے۔
ُ
ہم آپکے بچے کی پری کنڈرگارٹن کامیابی کے لیے پرعظم ہیں اور آپکے خاندان کا اپنی پری کنڈرگارٹن برادری میں
ُ
خیرمقدم کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔ تحقیق سے ظاہر ہے کہ بچوں کی مکمل استعداد خاندانوں اور اسکولوں کے مابین
ایک پیش قدم شراکت کے ذریعے بہتر طور پر حاصل کی جاسکتی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کے بارے میں آپکے تبصرات اور
تجاویز کی قدر کرتے ہیں بشمول یہ کہ ہم کس طرح آپ اور آپکے بچے کی بہتر اعانت کرسکتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے
براہ مہربانی ایک مالقات طے کرنے کے لیے < insert contact
بات کرنے کے لیے ایک وقت طے کرنا چاہیں گے تو
ِ
 >person name and phone numberکو فون کریں۔
ایک باہمی تعلیمی سال کے متمنی،
<>Program Leader Name
<>Program Name
<>Program Address
<>Program Phone Number
<>Program Email Address
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