
األسرة  موارد  مركز 
بريتن  نيو  في 

عندما أغلقت المدارس أبوابها ألول مرة في مارس 2020، كان العديد من موظفينا غير متأكدين

تماماً من كيفية تغيير أدوارنا وكيف يمكننا االستمرار في دعم العائالت بشكل أفضل. منذ ذلك

الحين، استضفنا 25 درساً افتراضية للعب والتعلم مع ما يقرب من 35 عائلة تتواصل معنا

بانتظام وحوالي 80 عائلة مسجلة للحصول عىل التحديثات. في وقت ربما يكون فيها االتصال

الشخصي أكثر أهمية من أي وقت مضى، نحن ممتنون جًدا لجميع العالقات التي تمكنا من

بنائها هذا العام ونتطلع إىل االستمرار في معرفة المزيد عن طفلك وكيف يمكننا دعم نموه عىل

أفضل وجه.

في الوقت الحالي، هذا هو وضعنا الطبيعي الجديد. بينما تستمر العديد من العائالت في الموازنة

بين الجداول الزمنية التي تبدو متغيرة باستمرار، أو التعليم المنزلي، أو تغييرات رعاية األطفال،

أو العمل عن بُعد، أو التعلم عن بُعد، سنكون معاً في هذه الرحلة. نحن ملتزمون بالبقاء مبتكرين

وضمان حصول طالبنا وعائالتنا عىل الدعم الذي يستحقونه باإلضافة إىل اإلمدادات والوجبات إذا

لزم األمر. نطلب من جميع عائالتنا االستمرار في الطلب إىل أي احتياجات قد تكون لديهم. إذا لم

نتمكن من المساعدة شخصًيا، فسنبذل قصارى جهدنا لربط عائالتنا ببعض شركائنا اللطفاء في

المجتمع.

فريقنا ينمو! في الوقت الذي بدأنا فيه هذا العام مع خمسة من مسؤولي العالقات العائلية

االبتدائية يعملون في مدارسنا، فقد انتهينا بتسعة أفراد موهوبين ملتزمين بمتابعة التميز لكل

طالب عىل حد سوى. نتطلع إىل اليوم الذي يمكننا فيه أن نكون مًعا مرة أخرى في المستقبل

ونشجعكم جميًعا عىل البقاء عىل اتصال حتى ذلك اليوم! اجازة سعيدة!
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والتحديثات األخبار  والتحديثاتآخر  األخبار  آخر 

لكم! وشكراً  بكم  وسهًال  أهًال 
(Ms. Ryan Langer) بواسطة السيدة راين النجر

كل االفتراضي  والتعلم  اللعب 
صباحاً الساعه 10  عند  ثالثاء 

القادمة القادمةاألحداث  األحداث 

ومصادرهاومصادرها

هنت سكافنجر  لعبة 
في  (SCAVENGER HUNT)

السبت يوم  بريتن  نيو  متحف 
صباحاً الساعه 10  ديسمبر 12 

منتزه في  األعياد  أضواء  أحتفاالت 

GOODWIN PARK HARTFORD
نوفمبر 26، األحد  إىل  الخميس  من 

يناير 3، 2021. إىل   2020



فكرة هذا الشهر

هل تعلم أن التعرض للطقس البارد بشكل عام ال يسبب

المرض؟ إذ تعرض طفلك (أو مالمسته) للفيروسات هو

الذي يسبب األنفلونزا واألمراض األخرى. غسل اليدين

بشكل متكرر طريقة رائعة لممارسة مهارات النظافة مع

طفلك وقد ثبت فعاليته في الحد من المرض! ومع ذلك،

لحماية طفلك بشكل أكبر، ضع في اعتبارك اصطحابة إىل

طبيب األطفال أو اىل العيادة المحلية حتى يتمكن من تلقي

لقاح اإلنفلونزا بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة.

هناك الكثير من المعلومات المتاحة التي توضح سالمة

. ومع ذلك، ال يزال هناك مفهوم خاطئ تلقي لقاح اإلنفلونزا

شائع قائم، ويتساءل الكثير من اآلباء عما إذا كان اللقاح

. اإلجابة المختصرة هي ال، لقاح سيعطي أطفالهم اإلنفلونزا

األنفلونزا القابل للحقن هو فيروس معطل (ميت). هذا

يعني أن طفلك لن يصاب باألنفلونزا بعد تلقي اللقاح!

 

ال يزال هناك متسع من الوقت لحماية عائلتك من

األنفلونزا ولقاح اإلنفلونزا هو أفضل حماية يتم تقديمها.

تتوفر لقاحات اإلنفلونزا المجانية في معظم الصيدليات

ً من مراكز المجتمع الكبرى ويمكن الحصول عليها أيضا

الصحية في نيو بريتن. يمكنك زيارتهم عبر اإلنترنت عىل

https://www.chc1.com/locations/new-britain 

أو باالتصال عىل 3642-224-860 لمزيد من المعلومات.

الحرف اليدوية والمرحالحرف اليدوية والمرحالحرف اليدوية والمرح
يبدأ األنفلونزا  محاربة 

عندك من   

الموظفين  ركن 

 (Ms. Emily Sirois ) بقلم السيدة إميلي سيرويس

الوعي الصوتي هو القدرة عىل التعرف عىل
األصوات في اللغة المنطوقة والعمل معها. من

المهم تطوير مهارات القراءة والكتابة.

إصدار األصوات: تحدث عن كيفية إصدار األصوات خالل

الشهر وتمرن عىل إصدار أصوات مختلفة أمام المرآة.
استمع إىل األصوات: في البيئة واألغنية والقصص

والكلمات واألصوات في منزلك ومجتمعك.

ما الصوت الذي سمعته في
بداية الكلمة؟

تدرب في المنزل عن طريق:

بواسطة. السيدة نبي سانشيز


