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مركز موارد األسرة في
نيو بريتن
أخر األخبار والتحديثات

األحداث القادمة
والموارد

وجبة فطور وغداء مع سانتا في
مزرعة -LYMAN ORCHARD
الحجوزات المقترحة -ديسمبر ،11 ،4
 19 ،18من الساعة 9ص1 -م-
مزيد من المعلومات
أحتفاالت أضواء األعياد في منتزه
GOODWIN PARK HARTFORD
GOAT
SNUGGLES
-BRADLEY
مسا ًء -
األحد 10-5
من الخميس إىل
 MOUNTAIN FARMS SOUTHINGTONالمعلومات
مزيد من
CALL TO BOOK SESSION
(860) 385في4628

مهرجان الشتاء ونفق األضواء
متحف  -CT TROLLEYتواريخ
 MAPLE SUGAR FEST SUNDAYSمسا&ًء -
متعددة9-5-
STAMFORD MUSEUM
NATURE
CENTER
-FEB 21TH TO MARCH
7TH,
2021.
مزيد 10
 AMمن المعلومات
)2 PM (WWW.STAMFORDMUSEUM.ORG

-

عبر السيارة استمتع بسحر األضواء
في -PRATT & WHITNEY STADIUM
11TH ANNUAL MAPLE SUGARING
متعددة-
تواريخ
DEMONSTRATION & PANCAKE
BREAKFAST
INDIAN ROCK NATURE
PRESERVE-MARCH
مزيد من المعلومات
20TH, 2021 - (860) 583-1234

 - TERRIFIC TOTSمكتبة نيو
بريتن العامه-
كل يوم اثنين عند الساعة 11ص
مباشر عىل الفيس بوك

موسم العطاء

بقلم اآلنسة .جناي ويليز

كان هذا العام صع ًب ا عىل الجميع  -ولكن الجانب المشرق كان التعاطف والكرم الهائالن اللذان أظهرهما
الكثير من الناس .
جمال االمتنان
كلنا نعرف هذا  .مساعدة اآلخرين فقط تجعلك تشعر بالرضا ! عندما نتواصل بلطف ثم نرى الفرح في عيون
شخص ما ،أو ابتسامة طفل ،أو االمتنان عىل وجه شخص مسن  -نشعر بإحساس الدفء والرضا والفرح .
اتضح أن االهتمام باآلخرين ومساعدتهم أمر حيوي في أن تصبح بال ًغ ا سعيًد ا ومنضب ًط ا جيًد ا وناج ًح ا  .تظهر
األبحاث أن التعاطف يساعد كل واحد منا عىل أن يصبح محبوًبا أكثر ،وأكثر قابلية للتوظيف ،وآباء أفضل،
وأصدقاء جيدين ،وقادة أقوياء ،وأكثر تحر ًك ا تجاه الضمير ،بل ويزيد من عمرنا  .عالوة عىل ذلك ،أفاد علماء
االجتماع أن رعاية اآلخرين هي حجر بناء أساسية في إنشاء مجتمع إيجابي قائم عىل القيمة .
علم ماذا يعني أن تشارك
فيما يلي بعض االقتراحات لجعل المفهوم وفعل العطاء وإظهار االمتنان جزًء ا من تفاعالتك المنتظمة مع
أطفالك :
 . 1كن نموذج للكرم
 . 2تحدث عن مشاعرك عندما تعطي
 . 3إفعلوها معا
 . 4حفز دافع العطاء
 . 5اخلق فر ًص ا
 . 6شارك قصصك
 . 7كن كريما مع أطفالك .
يمكنك أن تشعر بالسحر في هذا الوقت من العام  .تأكد من قضاء بعض الوقت في معانقة من تحبهم
وقضاء الوقت في تكوين ذكريات سعيدة معهم  .الشيء الوحيد الذي ال يمكنك الحصول عليه أكثر هو الوقت

" عيد الميالد يلوح بعصا سحرية ،وها كل شيء أكثر نعومة وجما ًال "
 -نورمان فنسنت بيل

.

الحرف اليدوية والمرح

منع االنفلونزا

بقلم اآلنسة إميلي سيرويس

هل تعلم أن التعرض للطقس البارد بشكل عام ال
يسبب المرض؟ إنه تعرض طفلك ( أو مالمسته )
للفيروسات التي تسبب األنفلونزا وأمراض أخرى .
غسل اليدين المتكرر طريقة رائعة لممارسة مهارات
النظافة مع طفلك وقد ثبت فعاليته في الحد من
المرض ! ومع ذلك ،لحماية طفلك بشكل أكبر ،ضع في
اعتبارك اصطحابه إىل طبيب األطفال أو عيادة محلية
حتى يتمكن من تلقي لقاح اإلنفلونزا بتكلفة قليلة أو
بدون تكلفة .
هناك الكثير من المعلومات المتاحة التي توضح سالمة
تلقي لقاح اإلنفلونزا  .ومع ذلك ،ال يزال هناك مفهوم
خاطئ شائع قائم ،ويتساءل الكثير من اآلباء عما إذا
كان اللقاح سيعطي أطفالهم اإلنفلونزا  .اإلجابة
المختصرة هي ال ،لقاح األنفلونزا القابل للحقن هو
فيروس معطل ( ميت )  .هذا يعني أن طفلك لن يصاب
باألنفلونزا بعد تلقي اللقاح !
اليزال هناك متسع من الوقت لحماية عائلتك من
األنفلونزا ولقاح اإلنفلونزا هو أفضل حماية يتم
تقديمها  .تتوفر لقاحات اإلنفلونزا المجانية في معظم
الصيدليات الكبرى ويمكن الحصول عليها أي ًض ا من
مراكز صحة المجتمع في نيو بريتن ( C o m m u n i t y
 . ) H e a l t h C e n t e r s o f N e w B r i t a i nيمكنك زيارة موقع
الويب الخاص بهم أو االتصال عىل 8 6 0 - 2 2 4 - 3 6 4 2
لمزيد من المعلومات .
لمزيد من المعلومات حول األنفلونزا ،يرجى زيارة موقع
الويب الخاص بمراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية
منها ( C e n t e r s f o r D i s e a s e C o n t r o l a n d
 ) P r e v e n t i o nأو التواصل مع مراكز صحة المجتمع
لتحديد موعد ! أبقوا بصحة جيدة عائالت نيو بريتن !

فكرة هذا
الشهر

اآلنسة سارة مونتانو

ركن الموظفين

 5طرق لتعزيز التواصل اإليجابي بينك وبين طفلك
.استخدم صياغة إيجابية :حاول شرح ما يجب فعله بدًال من ما ال يجب فعله

مدح السلوك اإليجابي :يحب األطفال لفت االنتباة ،لذا فإن مدحهم التباع التوجيهات أو اللعب
.بشكل مناسب سيزيد من تلك السلوكيات /التفاعالت اإليجابية
اعط الخيارات :غالًبا ما يرغب األطفال الصغار في السعي للسيطرة عىل بيئتهم ولمساعدتهم،
يمكنك أن تقدم لهم خيارات عىل مدار اليوم .مثًال إسأل "هل ترغب
" الستخدام الطباشير الملون أو أقالم التحديد؟

التواصل الفوري :اطلب من طفلك استخدام إشاراته أو كلماته عندما يريد أو ال يريد شيًئا،
بدًال من األنين .مثًال إذا بدأ طفلك في النحيب أثناء البحث عن سيارة لعبة ،فقل "أريد
سيارة" وقدم له تعزيًزا إيجابًيا إذا قام بتقليدك ومنحهم السيارة
إعطاء تحذيرات انتقالية :عندما تكون هناك تغييرات في روتينك أو تريد
االنتقال إىل مهمة جديدة ؛ قم بتزويد طفلك بتحذيرات من دقيقتين إىل
دقيقة قبل االنتقال إىل نشاط جديد أو حاول استخدام لغة "أوًال ثم"
لمساعدته عىل الفهم ماذا سيأتي بعد ذلك .مثًال "أوال نحن
ذاهبون لتناول الغداء ،ثم سنلعب في الخارج ".
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