
نيو في  األسرة  موارد  مركز 
بريتن

ً بكم في العام الجديد! يسعد موظفينا في مركز موارد األسرة في نيو بريتن ا مرحب
أن يبدأ هذا العام معك. يستمر مسؤولو العالقات العائلية المخصصون لدينا في
الحصول عىل شرف خدمة مجتمع نيو بريتن من خالل الترحيب بالعائالت الجديدة

والعائدة.لقد عمل موظفينا بجهد خالل العطلة الشتوية إلعداد موضوعات ودروس
اللعب والتعلم االفتراضية للنصف الثاني من العام الدراسي األكاديمي. لدينا بعض

الدروس واألنشطة الممتعة المخطط لها، ننتظر بسعادة لمشاركتها معك.

الثالثاء يوم  الجديد  للعام  االفتراضي  والتعلم  اللعب  دروس  سنستأنف 
الشتوي.  النشاط  بموضوع  يناير 2021  من  الخامس 

ً بالتحديات للعديد من العائالت، ولكن التزامنا بتوفير ا ً مليئ كان عام 2020 عاما
تعليم و موارد آمنة وصحية واهتمام عالي الجودة لجميع األطفال وعائالتهم اليزال
بريتن هو مصدر للجميع، ولكن بشكل نيو  منطقة  مدارس  مجتمع  كما هو. دليل 

خاص لعائلتنا. يتضمن هذا الرابط مقدمي رعاية األطفال ومخازن الطعام والوجبات

المجانية وخدمات الدعم والرعاية الصحية والمزيد. ستتم مشاركة نسخ من الدليل
مع هذة النشرة اإلخبارية. ال تتردد بالتواصل معنا لطرح أي أسئلة. 

2021 ستكون سنة رائعة! سوف نرسم ونكتب. سنغني ونلعب. سوف نتعلم أشياء
جديدة كل يوم! هناك الكثير لنتعلمه وأشياء ممتعة للقيام بها. نجاح طفلك مهم

ً بالنسبة لنا ونريد تحقيق اقصى استفادة من برنامج اللعب والتعلم االفتراضي. جدا
ال تتردد في االتصال بأي من مواقع مراكز موارد األسرة لدينا مع أي اسئلة أو

مخاوف قد تكون لديكم. نحن نقدر شراكتك في تعليم طفلك ونتطلع إىل التواصل

معك.

جديدة وسنة  جديد  من  بكم  أهًال 
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فكرة هذا
 الشهر

الحرف اليدوية والمرحالحرف اليدوية والمرحالحرف اليدوية والمرح
أنة هذا الوقت من السنة مرة أخرى! حان الوقت لقرارات
السنة الجديدة والتحديات الشخصية. بدالً من التجول في
الحديث مثل أي شخص آخر حول الطريقة التي يجب ان
تأكل بها الفواكه والخضروات والمشي (وهو مايجب أن
ننا سنقترب من عام 2021 من زاوية تفعله) كنا نظن أ

ً عنك، ولكن ا مختلفة لهذا الموضوع الصحي. النعرف شيئ
ً من حدث تاريخي كبير. ا ً من كوننا جزء نحن متعبون جميعا
لذلك دعونا نأخذ دقيقة للحديث عن علم النفس اإليجابي،

وافعال االمتنان والتحدي الذي لدينا لك في عام 2021. 

االمتنان هو الطريق البشرية لالعتراف باألشياء الجيدة في
الحياة. يُعرف بأنه استجابة عاطفية إيجابية أو شكر أو

امتنان، يمكن لالمتنان (بأي شكل) أن ينير العقل ويجعلنا
نشعر بالسعادة. في العقد الماضي، وجد باحثو الصحة

العقلية وعلماء النفس اإليجابي عالقة قوية بين االمتنان
والصحة الجيدة. يمكن آلثار االمتنان عند ممارستها يومياً
ً بالسعادة وايضا لفترة طويلة. عندما نعبر ا أن تنتج شعور

عن االمتنان ونستقبله، تفرز أدمغتنا الدوبامين
والسيروتونين، وهما ناقالن عصبيان رئيسيات مسؤوالن
عن مشاعرنا التي "تشعر بالسعادة". باإلضافة إىل ذلك،
يؤثر االمتنان بشكل كبير عىل وظائف الجسم والظروف
النفسية مثل التوتر والقلق واالكتئاب. يمكن أن يفرز

المشاعر السامة، ويقلل األلم، ويحسن نوعية النوم، ويساعد
في تنظيم اإلجهاد، ويقلل من القلق واالكتئاب. يمكن أن

ً من الداخل إىل الخارج.  ا يشفينا حرفي
 

آثار ممارسة االمتنان ليست فورية وال تظهر بطريقة
ً كما هو سحرية. ال تدع هذا يحبط عزيمتك رغم ذلك. تماما

الحال مع أي عادة صحية جديدة، فإن سلوك االمتنان
يتطلب بعض العمل من جانبك. ومع ذلك، بمجرد البدء،
يمكن أن يؤثر االمتنان عىل صحتنا الجسدية والنفسية

لسنوات. مع ذلك، فإن التحدي الذي نواجهه في هذه السنة
الجديدة الجميلة هو قضاء دقيقة واحدة فقط في اليوم في
التنفس بعمق واالنتباه إىل ما أنت ممتن له. هذا تمرين
يمكنك القيام به بسهولة مع أطفالك قبل النوم، أو عندما
ً في حركة المرور أو في طابور انتظار القهوة أو تكون عالقا
في محل البقالة. اجعلها لعبة أو اغنية أو حتى رقصة. ضع
في اعتبارك االحتفاظ بدفتر امتنان العائلة ودع اطفالك

يزينون الصفحات. كيفما قررت ان تفعل ذلك، فإن
التأثيرات الصحية لالمتنان تستحق قبول تحدي العام

الجديد! ابقو بصحة جيدة عائالت مدارس منطقة نيو بريتن. 

األمتنان خالل  من  الشفاء 

الموظفين ركن 

 بقلم اآلنسة أيميلي سيروي

بقلم السيدة نبي سانشيز

المهارات الحركية الدقيقة
يساعد استخدام باليدو (Play-Doh) عىل تقوية العضالت في

أيديهم وأصابعهم مما يقودهم إىل فهم ناضج الستخدام أدوات

الكتابة لطباعة الحروف، ورسم الصور، واستخدام المقص للقص،

ووضع األلعاب التي ترتبط ببعضها البعض إلنشاء أشياء وترتيب

األدوات فوق بعضها، والقدرة عىل إطعام انفسهم وكذلك ارتداء

المالبس.   

تدرب في المنزل
الباليدو (Play-Doh): أجعل طفلك يضغط ويعجن

ويدحرج. جرب قواطع كعك مختلفة لعمل اشكال

يمكن لطفلك تمييزها وايضاً عمل الحروف.  


