
األسرة موارد  مركز   
بريتن نيو  في   

تكريما لعيد ميالد الدكتور سوس، تم تحديد شهر مارس ليكون شهر القراءة
الوطني- وهو شهر لتحفيز األمريكيين من جميع األعمار عىل القراءة كل يوم. القراءة
ممتعة ولها فوائد عديدة، بغض النظر عن عمرك. يوم القراءة عبر أمريكا هو احتفال
بأفراح محو األمية وتذكير مهم بأنه يجب علينا بذل كل جهد لضمان حصول أطفال
أمتنا عىل التعليم الالزم في القراءة والكتابة لتنمية المهارات التي يحتاجون إليها

لتحقيق حلمهم األمريكي.

احتفظ بالكتب في كل مكان تقضي فيه الوقت. ضعهم في السيارة، في كل غرفة
في المنزل، وفي حقائب الظهر والمحافظ. اجعلها سهلة الوصول إليها. قم بزيارة
. إن معرفة كيفية استخدام المكتبة وتعلم فوائد المكتبة يعزز حب ا المكتبة كثيرً

القراءة وكذلك االحترام الحقيقي للخدمات التي تقدمها المكتبات.

أن مكتبتنا العامة في نيو بريتن www.nbpl.info هي أيضا مصدر رائع للتجارب
األفتراضية بما في ذلك: متحف كونكتكت، وحدائق الحيوانات، وأحواض السمك.

عندما يرى األطفال بأنك تقرأ، يقلد األطفال ما يفعله الكبار من حولهم. سواء رأوك
تقرأ مجلة أو صحيفة أو رواية، أخبرهم أن القراءة هي الشيء الرائع الذي يجب

القيام به.
 

اقرأ ألطفالك. بغض النظر عن أعمارهم، فإن القراءة بصوت عاٍل تعزز مفرداتهم
ومهاراتهم اللغوية. كما أنه يفتح فرًصا للنقاش.اجعل أطفالك يقرؤون لك أيًضا.

ا ما قد تتعلمه! ًد ب أنت ال تعرف أ

 
قراءة ممتعة!

القراءة ألجل  القبعة  أرفع 
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والتحديثات األخبار  والتحديثاتآخر  األخبار  آخر 

بقلم اآلنسة جناي

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 

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

عشر الحادي  السنوي  التوضيحي  العرض 

كيك البان  األفطار  وجبة  و  الميبل  عسل  لتحلية 
الطبيعية: المحمية  في 

INDIAN ROCK NATURE PRESERVE
مارس 20، 2021- 583-1234-(860) في 



الحرف اليدوية والمرحالحرف اليدوية والمرحالحرف اليدوية والمرح
عىل الرغم من جميع المعلومات الغذائية المتداولة، ال يزال
العديد من اآلباء مرتبكين عندما يتعلق األمر في ما يجب أن
يأكله األطفال. ينمو األطفال في سن الحبو ومرحلة ما قبل

المدرسة بشكل مفاجئ وتتأرجح شهيتهم وتختفي. قد يأكلون
ا يوًما او بالكاد ما يأكلون أي شيء في اليوم التالي. هذا كثيرً

طبيعي تماًما! طالما أنك تقدم لهم أختيار صحي، فسوف
يحصلون عىل العناصر الغذائية التي يحتاجونها. كما الحظت

اآلن، يحب األطفال الصغار قول "ال" ألي شيء وكل شيء
ويمكن لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة التعبير عن

آرائهم بشكل خاص حول ما يأكلونه. قد يرغب أطفالك في
االلتزام بالنظام الغذائي اللطيف والنشوي (فكر في قطع

الدجاج والبطاطس المقلية) ولكن هذا هو الوقت المناسب
للبقاء أقوياء وتشجيع عادات األكل الصحية..

هناك مجاالن مهمان يجب التركيز عليهما فيما يتعلق بنظام
طفلك الغذائي وهما الكالسيوم واأللياف. الحليب هو أفضل

مصدر للكالسيوم الضروري لتطوير عظام وأسنان قوية
وصحية. الحليب الخالي من الالكتوز وحليب الصويا وعصير

البرتقال المدعم بالكالسيوم والحبوب والفطائر ودقيق
الشوفان كلها خيارات ممتازة مليئة بالكالسيوم إلضافتها إىل
النظام الغذائي اليومي لطفلك. قد تواجه بعض المقاومة في

البداية ولكن ال تقلق- هذا هو المكان الذي يمكنك فيه
اإلبداع، خاصًة عندما يتعلق األمر بإضافة األلياف إىل نظام

طفلك الغذائي. نوصي بتشجيع طفلك عىل "أكل ألوانه"!
لحسن الحظ، تأتي الفواكه والخضروات، وهي مصادر أساسية

لأللياف، في مجموعة متنوعة من األلوان الممتعة التي
يمكنك استخدامها لتشجيع عادات األكل الصحية لطفلك.
اطرح عليهم أسئلة تحفيزية، مثل "ما لون التفاحة؟" أو "ما

هو الشكل الذي تراه". اطلب منهم أن يشرحوا قوام الكيوي ،
"هل الكيوي ناعم أم خشن"؟ قد يساعد السماح لطفلك

بالتفاعل مع هذه األطعمة الجديدة من خالل اللمس والبصر
والشم قبل اختبار التذوق في تقليل مقاومة طفلك لها. إنها

أيًضا طريقة رائعة لتعزيز المهارات الحركية واللغوية!

لمزيد من المعلومات حول تغذية الرضع واألطفال الصغار،
قم بزيارة موقع مراكز السيطرة عىل األمراض

 (https://www.cdc.gov/nutrition/infantandtoddlernut
rition/index.html)

أو اتصل بطبيب األطفال الخاص بطفلك للحصول عىل
المشورة الغذائية الخاصة باحتياجات طفلك.

األكل بطعم  استمتع 
الصحيح

الموظفين ركن 

بقلم اآلنسة أميلي سيرويس

فكرة هذا الشهر

بقلم اآلنسة ماجدة ناصر

لماذا القراءة مهمة لألطفال؟
يتعلم األطفال حب صوت اللغة حتى قبل أن يالحظوا وجود كلمات
مطبوعة عىل الصفحة. قراءة الكتب بصوت عاٍل لألطفال تحفز خيالهم
وتوسع فهمهم للعالم. يساعدهم عىل تطوير مهارات اللغة واالستماع

وإعدادهم لفهم الكلمة المكتوبة.

فوائد القراءة لألطفال:
دعم التطور المعرفي

تحسين المهارات اللغوية
التحضير للنجاح األكاديمي

تطوير عالقة خاصة مع طفلك
زيادة التركيز واالنضباط
تحسين الخيال واإلبداع

زراعة حب القراءة مدى الحياة


