
في األسرة  موارد  مركز 
بريتن  نيو  مدينة   

 

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

أعزائنا عائالت واصدقاء مدارس منطقة نيو بريتن، 

نحن نختتم بسرعة العام الدراسي 2022. يقوم الطالب والمعلمون بعد األيام حتى الصيف. ترتفع درجة الحرارة

وتنجرف األفكار إىل ليالي الصيف الدافئة وأيام الشمس. هذا هو الوقت المثالي للتفكير في ما قمنا به هذا العام

وما نتطلع إليه في األشهر المقبلة.

 
لقد تعلمنا الحروف من األبجدية وعملنا عىل التعرف عىل األرقام ورقصنا عىل أنغام جذابة حقاً وصنعنا بعض

المشاريع الرائعة حقاً معاً. لقد قرأنا قصصاً عن المواسم واألعياد، وقصصاً عن كيف تكون لطيفاً، وقصصاً عن

كيف يمكن أن يؤدي استخدام خيالك إىل مغامرات كبيرة. لقد قرأنا حتى القصص التي تعلمنا بغض النظر عن

حجمك أو صغرك، يمكنك إنجاز أشياء رائعة إذا قدمت أفضل ما لديك.

يسعدنا جًدا بأن نستضيف بعض دروس "اللعب والتعلم" شخصياً مرة أخرى في مراكز موارد األسرة التي ترحب

بإحساس لطيف بالحياة الطبيعية بعد عام ونصف من االجتماع عبر اإلنترنت. ال تفهمنا خطأ! التكنولوجيا رائعة

لكننا نحب أن نكون قادرين عىل بناء عالقات مع عائالتنا ومقابلتكم جميعاً شخصياً. ال تزال السالمة عىل رأس
أولوياتنا ونستمر في اتباع إرشادات المنطقة فيما يتعلق بـ COVID-19 للحفاظ عىل صحة الجميع وأمانهم قدر

اإلمكان. 

سنستمر في التواجد هنا في الصيف كمصادر لك ولعائلتك لإلجابة عىل أي أسئلة قد تكون لديك حول البرامج

الصيفية، أو Jump Start، أو إذا كنت بحاجة إىل معلومات حول موارد المجتمع. شكرا النضمامك إلينا كل أسبوع.

لقد كان من دواعي سروري العمل معكم جميعاً والتعرف عىل أطفالكم. لقد كان عاماً مثيراً ونتطلع إىل رؤية

األشياء الرائعة التي يمكننا القيام بها معاً العام المقبل!

 "ولكن قد تمطر غداً، لذلك سأتبع الشمس." -البيتلز

العظيمة المدرسية  السنة  عىل  لكم  شكراً 

والتحديثات األخبار  والتحديثاتآخر  األخبار  آخر 

1616 اإلصدار   • اإلصدار    •  20222022 يونيو يونيو 

القادمة القادمةالفعاليات  الفعاليات 

الموارد   المواردو  و 

  
نيو مكتبة   - TERRIFIC TOTS

عند اثنين  يوم  كل  العامه-  بريتن 

عىل مباشر  صباحاً  الساعة 11 

بوك. الفيس 

ببقلم اآلنسة سارة مونتانو

ماقبل مرحلة  طالب  وضع  يتم 

مدارس منطقة  في  المدرسة 

يسجل من  أساس  عىل  نيوبريتن 

المكان منحهم  ويتم  اوالً  يخدم  اوالً 

والذي التسجيل،  استكمال  عند 

المستندات تقديم  يتضمن 

كان حيثما  واإليداعات  المطلوبة 

: ممكناً ذلك 

المعلومات من  لمزيد   

ما لمرحلة  سجلت  ماهل  لمرحلة  سجلت  هل 

المدرسة؟ المدرسة؟قبل  قبل 

https://www.csdnb.org/central-registration/


نصائح السالمة في الصيف

اآلنسة جناي ويليس

فكرة هذا
الشهر 

 

اقترب الصيف! مما يعني وقتاً ممتعاً للسباحة. سواء كان ذلك يوماً عىل الشاطئ أو

في المتنزه المائي أو في المسبح. السالمة هي األولوية األوىل وتتبعها المتعة

مباشرة. لماذا من المهم أن تكون آمًنا؟ وفقاً 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 بسبب األمواج والتيارات التي يمكن أن تتغير وتشكل تحدياً.

عندما تصل إىل الشاطئ ألول مرة، تحقق من وجود أي عالمات وتنبيهات لظروف

السباحة والقواعد. افحص الشاطئ بحثاً عن منقذ حتى تعرف مكان وجودهم في

حالة الطوارئ. يجب أن يظل األطفال بالقرب من شخص بالغ أو الخروج من الماء
عندما تصبح األمواج شديدة الصعوبة. يجب عىل المرء دائماً السباحة حيث يمكن

أن يراه حارس اإلنقاذ أو الوصي والسباحة في مناطق محددة. 

يحب األطفال أيضاً الحدائق المائية، فهي ممتعة للغاية. للبقاء آمناً، اكتشف شكل

كل نقطة جذب وعمق المياه. 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 سباحاً قوياً. اقرأ كل الالفتات قبل

الذهاب في جولة. تأكد من استيفاء جميع المتطلبات وليس لديك أي حاالت طبية

مدرجة. إذا تحقق كل شيء، استمتع واستمتع!

أخيراً وليس آخراً، حمامات السباحة. أحواض السباحة رائعة ومن منا ال يريد

السباحة في حوض سباحة لطيف واالستمتاع ببعض المرح؟ ولكن كالعادة، السالمة

أوالً! يجب دائماً اإلشراف عىل األطفال أثناء تواجدهم في المسبح، حتى في

الحديقة الخلفية الخاصة بمنزلك. تأكد دائماً من أن لديهم أجهزة السالمة العائمة

الالزمة. يجب أن يسبح السباحون في عمق آمن بناًء عىل مهارتهم. سباح جديد؟

ابق في النهاية السطحية حتى تثق في مهارات السباحة.

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

أبقاء الجسم مشبع بالسوائل: الجفاف هو مصدر قلق آخر للسالمة خالل أشهر
الصيف. تأكد من شرب كمية كافية من السوائل عىل مدار اليوم، حيث يمكن أن

تفقد أجسامنا الكثير من الماء من خالل التعرق عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة.

 احِم بشرتك: استخدم واٍق من الشمس قبل الخروج من المنزل بحوالي 30 دقيقة.
أعد وضع الكريم الواقي من الشمس كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق. الحد من
التعرض ألشعة الشمس خالل ساعات الذروة - بين الساعة 10 صباحاً و 4 مساًء. ابق

في الظل قدر اإلمكان.
سالمة المياه: تذكر دائماً أن يكون لديك إشراف الكبار عىل األطفال. سواء كانوا في
المسبح أو يلعبون عىل الرمال عىل شاطئ البحر، من الضروري وجود شخص يمكنه

مساعدتهم - في حالة حدوث حالة طوارئ.

يونيو هو شهر السالمة!
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الحرف اليدوية والمرحالحرف اليدوية والمرحالحرف اليدوية والمرح

الموظفين ركن   

بقلم السيد تشيس موراليس

 

4. سالمة العين: ضوء الشمس فوق البنفسجي يمكن أن يؤذي العينين.

ارتِد النظارات الشمسية عىل مدار العام متى كنت بالخارج في الشمس.

يمكن أن يحدث ضرر الشمس للعيون في أي وقت من السنة. اختر الظالل

التي تحجب 99 إىل 100 بالمائة من ضوء الشمس فوق البنفسجي.

5.  السالمة الرياضية: ال يمكن أن تحدث اإلصابات فحسب، بل يمكن أن
يحدث اإلرهاق الحراري والجفاف أكثر في أشهر الصيف. من المفيد أن

تكون متكيفاً مع األنشطة التي تستعد لالنخراط فيها. هيئ نفسك، تمدد،

استعد، اذهب مع صديق وتذكر أن تهدأ وتمدد بعد ذلك. 


