نزفمبر  . 2021االصدار 10

مركز موارد األسرة في
نيو بريتن
أخر األخبار والتحديثات

األحداث القادمة
والموارد
 - TERRIFIC TOTSمكتبة نيو
بريتن العامه-
كل يوم اثنين عند الساعة 11
صباح ًا مباشر عىل الفيس بوك
متاهة الذرة في مزرعة

GOAT
SNUGGLES
-BRADLEY
نوفمبر -21
تنتهي
- ELLSWORTH
 MOUNTAIN FARMS SOUTHINGTONلمزيد من المعلومات
CALL TO BOOK SESSION (860) 3854628

مهرجان الشتاء ونفق األضواء في

 MAPLE SUGAR FEST SUNDAYSمتحف  -CT TROLLEYنوفمبر ،26
STAMFORD MUSEUM & NATURE CENTER
 9-5مسا ًء
-2810،27
-FEB 21TH TO MARCH
من7TH,
2021.
 AM)2 PM (WWW.STAMFORDMUSEUM.ORG
لمزيد من المعلومات

مركز
 PLOARفي
فلم EXPRESS
11TH
ANNUAL
MAPLE SUGARING
DEMONSTRATION
& PANCAKECENTER
 BREAKFAST،26
 -CT SCIENCEنوفمبر
INDIAN ROCK NATURE PRESERVE-MARCH
ًا
 28 ،27وايض ديسمبر ،12 ،11 ،5 ،4
20TH, 2021 - (860) 583-1234
 -19 ،18من الساعه  3إىل 4:40
مسا ًء .
لمزيد من المعلومات

ما الذي أنت
ممتن من أجله؟

بقلم اآلنسة ماجدة ناصر

أن تكون ممتًن ا هو ممارسة مهمة يجب التمسك بها في هذا العالم سريع الخطى
الذي نعيش فيه  .ببساطة مالحظة األشياء التي نعبر عن شكرنا وامتناننا لها  .اليوم
هذه اللحظة  .ما الذي أنت ممتن من أجله؟ ماذا بارك قلبك؟ صغير أو كبير ،ال
يوجد شيء عديم األهمية ،جميل أن يكون األنسان ممتًن ا  .هل تلقيت رسالة من
صديق؟ هل كان لديك طعام عىل الطاولة؟ سقف فوق رأسك؟

.

مع االمتنان ،يعترف الناس بالخير في حياتهم  .يساعد االمتنان الناس عىل الشعور
بمشاعر أكثر إيجابية ،واالستمتاع بالتجارب الجيدة ،وتحسين صحتهم ،والتعامل
مع الشدائد ،وبناء عالقات قوية  .وجدت الدراسة أن التسجيل المنتظم والمتعمد
لبركات المرء يحسن صحتنا العقلية ورفاهيتنا الجسدية  .تظهر األبحاث اإلضافية
أن الشعور باالمتنان يفتح األبواب لمزيد من العالقات ،ويحسن نومك ،ويعزز
احترامك لذاتك .
توقف لحظة لتفكر في األشياء ،الكبيرة والصغيرة ،التي تشعر باالمتنان لها  .سواء
كان األمر يتعلق باألصدقاء والعائلة أو المجتمع أو اإليمان أو لحظات مثل مشاهدة
غروب الشمس ،واألماكن واألشياء التي تقدرها وتعطي لها القيمة في حياتك؟
األشياء التي تجلب لك الراحة واألمان والفرح؟

الحرف اليدوية والمرح

لقاح االنفلونزا

بقلم اآلنسة اميلي سيرويس

أفضل طريقة للوقاية من اإلنفلونزا هي لقاح اإلنفلونزا .
يوصي مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها بأن يحصل كل
شخص يبلغ من العمر  6أشهر فما فوق عىل لقاح األنفلونزا
الموسمية كل عام ،ويفضل بحلول نهاية شهر أكتوبر  .يمكن
تلقيح األطفال بمجرد توفر اللقاح  -حتى لو كان ذلك في
يوليو أو أغسطس  .ومع ذلك ،ما دامت فيروسات اإلنفلونزا
منتشرة ،يجب أن يستمر التطعيم طوال موسم األنفلونزا،
حتى في يناير أو بعد ذلك  .ضع في اعتبارك أن التطعيم
مهم بشكل خاص لبعض األشخاص المعرضين لخطر اإلصابة
بمضاعفات اإلنفلونزا الخطيرة ،بما في ذلك األطفال
الصغار .

يتم تحديث لقاحات اإلنفلونزا كل موسم للحماية من
فيروسات األنفلونزا التي ستكون أكثر شيوًع ا خالل الموسم
القادم ،نظ ًر ا ألن األمر يستغرق حوالي أسبوعين بعد
التطعيم حتى يتمكن الجسم من تطوير الحماية ضد عدوى
فيروس األنفلونزا ،فمن األفضل الحصول عىل التطعيم في
أقرب وقت ممكن حتى يتم حمايتهم قبل أن تبدأ األنفلونزا
باالنتشار في مجتمعاتهم  .سيحتاج بعض األطفال إىل
جرعتين من لقاح اإلنفلونزا  .يجب أن يحصل هؤالء األطفال
عىل الجرعة األوىل في وقت مبكر من الموسم قدر اإلمكان .
باإلضافة إىل الحصول عىل لقاح اإلنفلونزا ،يجب عىل
األطفال ومقدمي الرعاية لألطفال الصغار اتخاذ نفس
اإلجراءات الوقائية اليومية التي يوصي بها مركز السيطرة
عىل األمراض للجميع ،بما في ذلك تجنب المرضى وغسل
اليدين كثي ًر ا وتغطية السعال  .إذا لم يتم تطعيمك أنت أو
طفلك ضد اإلنفلونزا وبدأت األعراض في الظهور ( بما في
ذلك الحمى والسعال والتهاب الحلق وسيالن األنف أو
انسداده )  ،فمن األفضل أن ترى الطبيب في أسرع وقت
ممكن وتجنب االتصال بأشخاص آخرين .
لمزيد من المعلومات حول اإلنفلونزا ،يرجى زيارة موقع
الويب الخاص بمراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها
عىل h t t p s : / / w w w . c d c . g o v / f l u / h i g h r i s k / c h i l d r e n . h t m
أو التواصل مع المراكز الصحية للمجتمع لتحديد موعد !
./https://www.chc1.com/locations/new-britain

فالتكونوا أصحاء عائالت مدارس منطقة نيو بريتن الموحدة

فكرة هذا
الشهر

بقلم السيدة نبي سانشيز

مهارات حركية دقيقة

يساعد استخدام  Play-Dohعىل تقوية العضالت في أيديهم
وأصابعهم مما سيقودهم إىل فهم ناضج الستخدام أدوات الكتابة
لطباعة الحروف ،ورسم الصور ،واستخدام المقص للقص ،ووضع
األلعاب التي ترتبط ببعضها البعض إلنشاء األشياء ،وتكديس أو
ترتيب األشياء والقدرة عىل إطعام أنفسهم وكذلك ارتداء المالبس.

تدرب في المنزل:

اللعب ب الـ Play-Doh؛ اطلب من طفلك أن
يعصرها ويعجنها ويدحرجها .جرب استخدام قواطع
الكعك لعمل أشكال مختلفة يمكن التعرف عليها
وكتابة الحروف.

ركن الموظفين

!

