
األسرة موارد  مركز 
بريتن نيو  في 

نأمل أن يكون عام 2021 قد عاملنا جميًعا بشكل جيد حتى اآلن. مع تنصيب رئيسنا
السادس واألربعين جو بايدن الشهر الماضي، بما في ذلك أول نائبة رئيس أمريكية من

أصل أفريقي، كاماال هاريس، نحن عىل طريق تغيير كبير في بلدنا. مع التغيير الذي

ئًما بفرص جديدة وتحديات جديدة، ولكن كمجتمع، ستواصل نيو بريتن العمل يأتي دا
مًعا لتحسين وتقوية نظامنا التعليمي، لكل اسرة. بينما يستعد أطفالك للمدرسة، نريد
أن نواصل تزويدكم جميًعا بمنهج لعب وتعلم مذهل من شأنه أن يعلم ويشجع ويبني

عىل كل األشياء الرائعة التي كنت تتعلمها حتى اآلن.

 
في الشهر الحالي في مركز موارد األسرة في نيو بريتن، سنركز عىل االحتفال

باالختالفات بين الجميع من خالل موضوعات "اللعب والتعلم"، أوالً من خالل األشكال

واستكشاف االختالفات بينهم، واستكمال تعليم اللطف الثقافي الختالفاتنا من خالل

كتاب Bob Marley's One Love. فبراير هو بالفعل االحتفال بتاريخ العرق األسود

ولكنه أيًضا شهر لالحتفال باالختالفات بين أفراد مجتمعنا، وتعلم التسامح وتعليم
بعضنا البعض. نحن هنا في المركز مجموعة متنوعة من مسؤولي االتصال بالمدارس

العائلية، مع خلفيات ثقافية وتعليمية مختلفة، لكننا نجتمع جميًعا من أجل الهدف
المشترك المتمثل في التدريس وتنمية مستقبل نيو بريتن!

 
مع دخولك هذا الشهر، يرجى تخصيص الوقت للتفكير واالستكشاف وتثقيف نفسك
ننا ما زلنا نمر بوقت عصيب مع استمرار الجائحة ولكن عندما وعائلتك. نحن نعلم أ

نبدأ في رؤية الضوء في نهاية النفق، دعونا نفكر في الوقت الذي قضيناه مع أحبائنا،
ننا األوقات التي لم نكن لوالها. نريدك في مركز موارد األسرة في نيو بريتن أن تعرف أ

هنا من أجلك، ونحن ندعمك ونحب قضاء الوقت معكم جميًعا، حتى لو كان ذلك
ا فقط، فهذا يعني كل شيء بالنسبة لنا! افتراضًي

 

بأختالفاتنا  األحتفال 
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والتحديثات األخبار  والتحديثاتآخر  األخبار  آخر 

بقلم اآلنسة سامانثا فوغان ويليامز

االفتراضي- واللعب  التعلم 
صباحاً الساعة 10  عند  ثالثاء  كل 

القادمة القادمةاألحداث  األحداث 

والمواردوالموارد

العامه-   بريتن  نيو  مكتبة   - TERRIFIC TOTS
مباشر صباحاً  الساعة 11  عند  اثنين  يوم  كل 

بوك الفيس  عىل 

لالتصال األليف-  الماعز  مع  الحصيرة  عىل  جلسة 

مزرعة: في  الجلسة  385-4628 (860)  لحجز 
BRADLEY MOUNTAIN FARMS  
SOUTHINGTON  

متحف القيقب -  سكر  مهرجان  في  األحد  أيام 
إىل 7 فبراير  من 21  الطبيعة -  ومركز  ستامفورد 

حتى 2 صباًحا  الساعة 10  من  مارس 2021. 

(WWW.STAMFORDMUSEUM.ORG) ا ظهًر

في 28 ينتهي  األطفال-  متحف  األرض-  تهتز  عندما 
مساًء صباًحا- 2  األحد 10  الجمعة-  فبراير 2021. 

(WWW.THECHILDRENSMUSEUMCT.ORG)

فبراير ويتمان- 28  ستانلي  منزل  القيقب-  يوم 
مساًء مساًء - 3   12 .2021

(WWW.STANLEYWHITMAN.ORG/PROGRAM)



فكرة هذا
الشهر

            الحرف اليدوية والمرحالحرف اليدوية والمرحالحرف اليدوية والمرح
يوجد فال  لطفلك،  األولية  األسنان  بصحة  األمر  يتعلق  عندما 

تبدأ أن  يجب  الفم.  نظافة  ممارسة  لبدء  اآلن  من  أفضل  وقت 
أكثر اآلن  هو  األسنان  تسوس  ألن  الطفولة  منذ  الفم  نظافة 
في يعيشون  الذين  األطفال  بين  شيوًعا  المزمنة  األمراض 
األمراض عىل  السيطرة  مراكز  أفادت  المتحدة.  الواليات 

يعانون األطفال  من   ٪40 من  أكثر  أن   (CDC) منها  والوقاية 
إىل فيه  يصلون  الذي  الوقت  بحلول  األسنان  تسوس  من 

األمريكية األسنان  طب  جمعية  تقول  األطفال.  رياض 
طفل كل  عىل  يجب  أنه  األطفال  لطب  األمريكية  واألكاديمية 
األول. السن  ظهور  بمجرد  أو   -1 سن  في  األسنان  طبيب  زيارة 

 

بقاء يضمن  األطفال  أسنان  رعاية  مع  االستباقي  العمل 
التسوس من  وخالية  جيدة  صحة  في  األساسية  طفلك  أسنان 
هذا واألنسجة.  اللثة  التهاب  مثل  األخرى  األسنان  وأمراض 

من البكتيريا  يمنع  ألنه  باألسنان  العناية  من  مهم  جزء 
أسنان طبيب  لك  سيقدم  طفلك.  فم  في  النمو  في  االستمرار 

العناية كيفية  حول  متخصصة  نصائح  المحترف  األطفال 
يتم التي  النصائح  تتضمن  المنزل.  في  طفلك  بأسنان 

طفلك أسنان  لتنظيف  الصحيحة  الطريقة  عادًة  تقديمها 
الحالة عىل  ًء  بنا إضافية  ومعلومات  بالفرشاة  وتنظيفها 
هو عادًة  مناقشته  تتم  آخر  موضوع  طفلك.  لفم  المحددة 
به القيام  يمكنك  وما  طفلك  لدى  الطعام  تناول  عادات 
ولثة أسنان  حماية  في  للمساعدة  الوالدين  أحد  بصفتك 

نضجه. أثناء  طفلك 
 

التي النمو  مراحل  تعتمد  مهمة.  لطفلك  اللبنية  األسنان 
عليها، المستقبل  في  طفلك  أسنان  لصحة  ضرورية  تعتبر 

للعناية دليالً  لآلباء  األطفال  أسنان  طب  يوفر  تنتظر!  ال  لذلك 
نموهم. أثناء  ممتازة  فموية  بصحة  يتمتعوا  حتى  بالفم 

في تتردد  ال  األطفال،  أسنان  صحة  أهمية  حول  المزيد  لمعرفة 
الويب: عىل   CDC موقع  زيارة 

https://www.cdc.gov/oralhealth/basics/childrens-
oral-health/ index.html  
لتحديد بريتن  نيو  في  للمجتمع  الصحي  المركز  مع  تواصل  أو 

موعد.
 New  Britain  Community  Health  Center.  
 https://www.chc1.com/ locations/new-britain/

ابتسامتك لنا  أظهر 

الموظفين ركن 

بقلم اآلنسة أيميلي سيرويس

بقلم السيدة نبي سانشيز

المهارات الحركية الدقيقة
المهارة الحركية الدقيقة هي القدرة عىل عمل الحركات وتنسيق العضالت الصغيرة، وعادًة
ما تتضمن تزامن اليدين واألصابع مع العينين. يستخدم األطفال المهارات الحركية الدقيقة
للقيام بالعديد من المهام المتعلقة بالمدرسة. هناك طريقة أخرى يمكن أن تساعد بها
المدارس وهي توفير وسائل الراحة مثل مقابض القلم الرصاص والورق ذو الخطوط

العريضة للكتابة. بالنسبة لألطفال الصغار الذين يستخدمون عالمات لطباعة الحروف، فإن

ذلك سيساعدهم عند الضغط عليها بسهولة أكبر للطباعة واإلمساك بها بإمساك ناضج.

تدرب في المنزل
اإلمساك بأدوات الكتابة (مثل حمل قلم تلوين وقلم رصاص أو أقالم

تحديد وطباشير وفرشاة صغيرة/ متوسطة) بإمساك ناضج.
رسم الصور وكتابة أو طباعة الحروف.

تكديس الكتل وتوتير الخرز، وتحريك األشياء بأطراف أصابعها.
باستخدام المقص مع التحكم (افتحها وأغلقها.

قص الخط أو قص األشكال البسيطة.)


