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نيوبريتن في   

كان هذا العام عاًما مجنونًا، عىل أقل تقدير. مع اقتراب فصل الصيف واقتراب العام

الدراسي من نهايته، يتذكر مركز موارد األسرة كل المتعة التي استمتعنا بها في لعبنا

وتعلمنا خالل هذه الجائحة. لقد تعلم أطفالنا الكثير من الحروف إىل األرقام واألصوات

وحتى الحركة. لم يكن التعلم االفتراضي سهالً، لكن أطفالنا الصغار ومرحلة ما قبل

المدرسة قاموا بالتكيف بشكل جيد مع التعلم من خالل الشاشة. أردنا أن نتوقف لحظة

لنشكر عائالتنا عىل التزامها معنا والتزامها بتعلم أطفالها عىل الرغم من انتشار الوباء.

بدون عائالتنا، لم نكن لنتمكن من تجاوز هذا األمر، وكانت رؤية أطفالنا الصغار

ا ممتًعا حًقا. الرائعين كل أسبوع أمرً

الصيف هو وقت الشمس والمرح! يحتاج األطفال إىل وقت للجري واللعب واالستمتاع

بأنفسهم بالخارج والداخل. لكن يمكنك العمل عىل بعض التعلم أيًضا. يمكن أن تكون

ا من الصيف. نحن عىل يقين من أنها القراءة مًعا وممارسة األلعاب واالستكشاف جزًء

ستكون ساخنة. بينما تستمتع بالشمس المليئة بأيام الشاطئ، وزيارات المتنزهات،

واإلجازات، ووقت العائلة، تأكد من إشراك أطفالك باستمرار. عد طيور النورس عىل

الشاطئ، وقم بتسمية األلوان في الحديقة وأنطق أصوات الحروف األوىل للحيوانات في

حديقة الحيوان! خذ لحظة كل ليلة لقراءة قصة واطلب من طفلك أن يشاركك بما يراه

ويسمعه في القصة.

ًعا لفترة طويلة! تأكد من ترقب الموارد والتحديثات والنصائح منا لن يكون هذا ودا

طوال فصل الصيف. نأمل أن تتغير الظروف للعام المقبل حتى نتمكن جميًعا من

التعلم والمشاركة مًعا بشكل شخصي. نحن نتطلع إىل رؤية مدى نمو الجميع. استمتع

بالصيف مع أطفالك وسنفتقدكم جميًعا!
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-FEB 21TH TO MARCH 7TH, 2021. 10 AM -
2 PM (WWW.STAMFORDMUSEUM.ORG)

11TH ANNUAL MAPLE SUGARING
DEMONSTRATION & PANCAKE BREAKFAST -
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ا للمتعة والسباحة. سواء كان اقترب الصيف! مما يعني وقًت
ذلك يوًما عىل الشاطئ أو في المتنزه المائي أو في المسبح.

السالمة هي األولوية األوىل وتتبعها المتعة مباشرة. لماذا من
المهم أن تكون آمًنا؟ وفًقا لمنظمة الصحة العالمية، الغرق

هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة غير المتعمدة من
اإلصابات في جميع أنحاء العالم. في هذا الصيف، نريد أن

تكون جميع عائالتنا في حالة تأهب، واعية، وآمنة أثناء
االستمتاع!

أثناء قيامك ببناء قلعة من الرمال واللعب في الماء في رحلة
عائلتك عىل الشاطئ هذا الصيف، تدرب عىل نصائح األمان
هذه. تختلف السباحة في المحيط عن السباحة في المسبح

ا. بسبب األمواج والتيارات التي يمكن أن تتغير وتشكل تحديً
عندما تصل إىل الشاطئ ألول مرة، تحقق من وجود أي

عالمات وتنبيهات لظروف السباحة والقواعد. افحص الشاطئ
ا عن منقذ حتى تعرف مكان وجودهم في حالة الطوارئ. بحًث

يجب أن يظل األطفال بالقرب من شخص بالغ أو الخروج من
الماء عندما تصبح األمواج شديدة الصعوبة. يجب عىل المرء
ئًما السباحة حيث يمكن أن يراها حارس اإلنقاذ أو الوصي دا

والسباحة في مناطق محددة. 

يحب األطفال أيًضا الحدائق المائية، فهي ممتعة للغاية.
ا، اكتشف شكل كل نقطة جذب وعمق المياه. للبقاء آمًن

يمكن أن تصبح بعض برك األمواج وأماكن الجذب قاسية ،
لذا من الجيد أن يكون لديك شخص بالغ بالقرب منك. يوصى

باستخدام سترات النجاة لمن ال يستطيع السباحة أو ليس
ا. اقرأ كل الالفتات قبل الذهاب في جولة. تأكد من سباًحا قويً

استيفاء جميع المتطلبات وليس لديك أي حاالت طبية
مدرجة. إذا تحقق كل شيء، استمتع واستمتع!

ا، حمامات السباحة. أحواض السباحة رائعة ا وليس آخرً أخيرً
ومن منا ال يريد السباحة في حوض سباحة لطيف واالستمتاع

! يجب دائًما ببعض المرح؟ ولكن كالعادة، السالمة أوالً
اإلشراف عىل األطفال أثناء تواجدهم في المسبح، حتى في
ئًما من أن لديهم أجهزة الفناء الخلفي الخاص بك. تأكد دا

السالمة العائمة الالزمة. يجب أن يسبح السباحون في عمق
ًء عىل مهارتهم. سباح جديد؟ ابق في النهاية آمن بنا

السطحية حتى تثق في مهارات السباحة.

مع هذا يقال أن الصيف قد اقترب! استمتع ولكن األهم من
ا! ذلك كله كن آمًن

خصص 15 إىل 30 دقيقة كل يوم للتعلم.
إنشاء تقويم التعلم مع األنشطة.

تدرب عىل كتابة األرقام والحروف.
شجع اللعب المدروس.

قم بإنشاء صندوق حسي.
اصنع كتاب األشكال.

عد يوميا.
طالء االصبع.

تدرب عىل كتابة اسمك.

 

 

الموظفين ركن 

بقلم. تشيس مورلز

فيما يلي بعض الطرق للمحافظة عىل

 التعلم الصيفي:

 

نصائح السالمه للمياة


