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.نحتفل بعيد ا ًد ب ًما ليس مثل أي وظيفة أخرى في العالم، ووظيفتها ال تنتهي أ أن تكون أ

األم في الواليات المتحدة يوم األحد الثاني من شهر مايو. هذا العام سيصادف يوم

األحد 9 مايو 2021. األمومة عمل شاق. تبدأ في احتضان هذا اإلنسان الصغير المذهل

الذي يقع عىل عاتقك تماًما. ثم تجد نفسك تركض خلف أرجل طفل صغير ممتلئ بينما

يركض بأسرع ما يمكن نحو أخطر شيء في الغرفة. وسرعان ما تتبع هذه المرحلة مرحلة

"يمكنني القيام بذلك بنفسي"، حيث تجد نفسك تنظف باستمرار الحليب المسكوب

وتزيل الصمغ عن األرض. وهذه فقط البداية! ألنه، بعد ذلك، يقرر اإلنسان الصغير أن

يستمر في النمو والنمو حتى يصبح في النهاية رجالً أو امرأة ناضجة.

 

ئًما في األمهات ال يحصلن عىل ما يكفي من تقديس. إنهم مألوفون للغاية وحاضرون دا

ً في حياتنا. حتى، بالطبع، يأتي عيد األم ا ا عادي ننا نميل إىل اعتبارهم أمرً حياتنا لدرجة أ

أو أعياد ميالدهم، ويتضح لنا مقدار ما فعلته أمي لنا عىل مر السنين. في الواقع،

عندما تفكر في األمر، فإن األمومة بشكل عام هي أمر مذهل للغاية. لهذا السبب ال

ينبغي أن يكون عيد األم مجرد أمهاتنا. يجب أن يتعلق األمر بتقدير جميع األمهات

هناك - الوظيفة التي يقومون بها، والتضحيات التي يقدمونها، واألهم من ذلك كله،

الحب الذي يقدمونه.

 

"اليد التي تهز المهد تحكم العالم." هذا هو عنوان قصيدة قديمة، باإلضافة إىل بيان

قوي حول أهمية األمومة. في الواقع، ال تحكم األمهات العالم فحسب، بل إنهن فقط ...

يحكمن. بالنسبة للكثيرين منا، تعتبر أمهاتنا مركزية للغاية في حياتنا لدرجة أنه قد

يكون من الصعب العثور عىل الكلمات للتعبير عن ما نشعر به. ومع ذلك، عندما يأتي

عيد األم، علينا المحاولة. بعد كل شيء، إنه اليوم الوحيد من العام المخصص لتكريم

شخص يستحق بالفعل الشكر كل يوم.

 

"كل أم هي رائعة بطريقتها الخاصة. عيد أم سعيد لجميع األمهات "

GOAT SNUGGLES -BRADLEY
MOUNTAIN FARMS SOUTHINGTON -
CALL TO BOOK SESSION (860) 385-
4628

MAPLE SUGAR FEST SUNDAYS -
STAMFORD MUSEUM & NATURE CENTER
-FEB 21TH TO MARCH 7TH, 2021. 10 AM -
2 PM (WWW.STAMFORDMUSEUM.ORG)

11TH ANNUAL MAPLE SUGARING
DEMONSTRATION & PANCAKE BREAKFAST -
INDIAN ROCK NATURE PRESERVE-MARCH
20TH, 2021 - (860) 583-1234

األمهات لكل  شكراً 

بقلم اآلنسة ماجدة ناصر

كل بعد-  عن  واللعب  التعلم 
صباحاً الساعه 10  عند  ثالثاء 

نيو مكتبة   - TERRIFIC TOTS
العامه- بريتن 

الساعة 11 عند  اثنين  يوم  كل 

بوك الفيس  عىل  مباشر  صباحاً 

 
للصغار البيسبول  دوري  إفتتاح   

مايو بتاريخ 11  هارتفورد_  في 

قم المعلومات  من  لمزيد   .2021
هنا.  الموقع  بزيارة 

المبكرة- القراءة  استراتيجيات 

هنا  علية  أطلع 

https://www.milb.com/hartford
https://docs.google.com/presentation/d/191TjAJT6VDv0xdAzu197iLCXHIVyzIicqqlAUsd3ZNw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/191TjAJT6VDv0xdAzu197iLCXHIVyzIicqqlAUsd3ZNw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/191TjAJT6VDv0xdAzu197iLCXHIVyzIicqqlAUsd3ZNw/edit?usp=sharing


بقلم السيدة نبي سانتشاز

فكرة هذا 
الشهر

وفًقا لمراكز السيطرة عىل األمراض (CDC)، يمكن أن يزيد
عدد قليل من حروق الشمس السيئة من خطر إصابة طفلك

بسرطان الجلد في وقت الحق من الحياة. تحتاج بشرتهم إىل
الحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة عندما

يكونون في الخارج.
 

 تكون أشعة الشمس هي األقوى خالل منتصف النهار، لذلك
إذا لم تتمكن من البحث عن منطقة مظللة خالل ذلك
الوقت، فإليك بعض الطرق للحفاظ عىل سالمتك أنت

وأطفالك من األشعة فوق البنفسجية الضارة المحتملة.

اخطف قبعة! - تساعد القبعات في تظليل الوجه وفروة
الرأس واألذنين والرقبة، وهي سهلة االستخدام وتوفر حماية

رائعة من األشعة فوق البنفسجية. كما أنها أنيقة للغاية! ارتِد
النظارات الشمسية لحماية عيون طفلك من األشعة فوق

البنفسجية التي يمكن أن تؤدي إىل إعتام عدسة العين في
وقت الحق من الحياة. ابحث عن زوج يلتف حوله ويحجب ما
يقرب من 100٪ من كل من األشعة فوق البنفسجية الطويلة

والمتوسطة إذا أمكن. ضع الكريم الواقي من الشمس! -
استخدم واٍق من الشمس مع عامل حماية من الشمس 15
عىل األقل وتأكد من الحصول عىل زجاجة بها عبارة "واسع

النطاق" عىل الملصق. ضع كريم واقي الشمس للحصول عىل
الحماية في كل مرة يخرج فيها طفلك. للحصول عىل أفضل

حماية ، ضع الكريم الواقي من الشمس بسخاء قبل 30
دقيقة من الخروج في الهواء الطلق.

ال تنس حماية األذنين واألنف والشفتين وأعىل القدمين.
كرري وضعه كل ساعتين وبعد السباحة أو التعرق أو

ا وغائًما بالخارج، التنشيف بالمنشفه. حتى لو كان الجو بارًد
فال يزال األطفال بحاجة إىل حماية الجلد. األشعة فوق

البنفسجية، وليس درجة الحرارة، هي من تسبب الضرر. ال
تحجب الغيوم األشعة فوق البنفسجية، بل تقوم بترشيحها-

ا ما يصاب ًب ا بشكل طفيف فقط، لذا العبها بأمان! غال نً وأحيا
األطفال بحروق الشمس عندما يكونون في الهواء الطلق

بدون حماية لفترة أطول من المتوقع. تذكر أن تخطط مسبًقا،
واحتفظ بالوقاية من أشعة الشمس في متناول يدك- في

سيارتك أو حقيبتك أو حقيبة ظهر الطفل.
 

االنخراط بنشاط في المهارات الحركية الجسدية
حركات لمدة 30 دقيقة عىل األقل كل يوم

 
 

الحركات الخارجية الجسمية- القفز، الجري، التسلق، القفز، ركوب
الدراجة

 
اجعل طفلك ينخرط في الطبيعة- التقط أوراق الشجر، والعصي،

واالنزالق كالطيور، وابحث عن عالمات الربيع مثل الزهور، والحشرات،
أو الذهاب في نزهة عىل األقدام / اللعب بنشاط في الفناء الخلفي

الخاص بك.
 

التنسيق بين اليد والعين- رمي كرة صغيرة و دحرجتها والتقاطها.
كيس الحبوب- التوازن، الرمي والقبض، الحركات (بطيئة السرعة، من

أعىل إىل أسفل، من اليسار إىل اليمين)، أو تحديد أجزاء الجسم.
 
 
 

الشمس من  الحمية 

الموظفين ركن 

بقلم اآلنسه أيميلي سيرويس

Translation by Ms. Majedah Nassir


