
في األسرة  موارد  مركز 
بريتن  نيو  مدينة 

 

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

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

أعزائنا عائالت وأصدقاء مدارس منطقة نيو بريتن،
 

مرحباً بكم في العام الدراسي 2022-2023! موظفوا مركز موارد العائلة متحمسون جًدا لرؤية جميع عائالتنا

العائدة والتعرف عىل أصدقائنا الجدد! نأمل أن تكون قد قضيت صيفاً رائعاً مليئاً بتجارب مثل الشمس

والشواطئ والمتنزهات وحدائق الحيوانات. ال يسعنا االنتظار لنرى ما تعلمته خالل العطلة الصيفية!

نأمل أيضاً أن تكون مستعداً لعام دراسي رائع مليء بالتعلم واللعب الرائعان. اعتباراً من شهر سبتمبر،

ستقدم مراكز موارد األسرة حلقات اللعب والتعلم شخصياً وأفتراضياً كل يوم ثالثاء في الساعة 10:00

صباحاً لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الوالدة وأربع سنوات ممن ليسوا في مرحلة ما قبل المدرسة حتى

يونيو 2023. يرجى االطالع عىل جدول برنامجنا لمتابعة األسابيع التي تتوفر فيها الحلقات الشخصية
واألسابيع التي تتوفر فيا الحلقات االفتراضية. ستتضمن كل جلسة األغاني والنشاطات الحركية ووقت

للقصة والسحب عىل كتاب ونشاط.

تعمل مراكز موارد األسرة لدينا من قبل منسقي االتصال بالمدارس و العائالت المذهلين الذين سوف

يستضيفون حلقات اللعب والتعلم أسبوعياً لتعزيز نمو الطفل ودعم اآلباء واألسر. سوف يعمل منسقي

األتصال بالمدارس والعائالت أنشطة تعليمية مناسبة للعمر وسيتم أرسالها للعائالت المسجلة لدينا إىل

منازلهم، وسنوفر معلومات تنموية مفيدة، وربط العائالت بالموارد األخرى في المجتمع. 

نتطلع إىل عام ناجح وسعيد وصحي مع أطفالكم الصغار. في غضون ذلك، استمتع ببعض المرح في

الخريف! قم بعد التفاح في البستان، وتحدث عن األلوان التي يرونها عىل األشجار، وتحدث عن شكل كعكة

التفاح. نأمل أن نراكم قريبا!

بالخريف! مرحبا  للصيف،  وداعا 

والتحديثات األخبار  والتحديثاتآخر  األخبار  آخر 

1818 اإلصدار   • اإلصدار    •  20222022 سبتمبر سبتمبر 

بقلم اآلنسة جناي ويليس

هنا انقر  التفاح!  لقطف  اذهب 

المزارع قائمة  عىل  للحصول 

والبساتين

في العائلية  األنشطة  فيأهم  العائلية  األنشطة  أهم 

20222022 سبتمبر  لشهر  سبتمبر كونيتيكت  لشهر  كونيتيكت 

هنا انقر  الحيوانات!  حديقة  زيارة 
حديقة حول  المعلومات  من  لمزيد 

(BEARDSLEY) بيردسلي حيوان 

انقر المصغرة!  الجولف  لعبة  جرب 

حول المعلومات  من  لمزيد  هنا 
SAFARI) برلين في  جولف  سفاري 

(GOLF IN BERLIN

هنا انقر  الطلق!  الهواء  في  الخروج 

حول 6 المعلومات  من  لمزيد 

األطفال! سيحبها  عامة  حدائق 



فوائد روتينات وقت النوم

السيدة نيببي سانشيز

فكرة هذا
الشهر 

 

الحرف اليدوية والمرحالحرف اليدوية والمرحالحرف اليدوية والمرح
مع بداية العام الدراسي الجديد وانتهاء المتعة واإلثارة في األنشطة الصيفية،

فقد حان الوقت اآلن للبدء في وضع نظام روتيني لوقت النوم مع طفلك. هل

تسأل ما هو روتين وقت النوم؟ روتين وقت النوم عبارة عن مجموعات

متسقة ومتكررة من األنشطة التي تقوم بها قبل أن ينام طفلك كل ليلة.

تهدف إىل المساعدة في إعداد طفلك للنوم من خالل جعله يسترخي ويهدأ.

فوائد إنشاء روتين وقت النوم مع طفلك في وقت مبكر من الحياة سيكون

لها فوائد لسنوات قادمة.

توقع روتين وقت النوم يمنح طفلك إحساساً باألمان ويعلمه كيف ينام

بمفرده. أظهرت األبحاث أن األطفال الذين يتبعون روتين وقت النوم هم أكثر

عرضة للنوم مبكراً، ويقضون وقتاً أقل في للخلود في النوم، وينامون لفترة

أطول، ويستيقظون أقل أثناء الليل. باإلضافة إىل تحسين النوم، فإن روتين

وقت النوم يعلم طفلك الرعاية الذاتية ويمهد الطريق لتوفير الظروف

المناسبة للذاكرة العاملة واالنتباه والمهارات اإلدراكية األخرى.

عند بدء روتين وقت النوم مع طفلك، هناك بعض األنشطة الرائعة التي

تشمل تناول وجبة خفيفة صحية واالستحمام واألقتداء بكيفية تنظيف

أسنانك بالفرشاة، أو قضاء الوقت في القراءة لطفلك، وهو المفضل لدينا.

يجب أن ينتهي روتين وقت النوم دائماً بإطفاء األنوار عندما يشعر طفلك

بالنعاس، ولكن ليس نائماً بشكل كامل بعد. يعد تحديد وقت ثابت عىل مدار

األسبوع وااللتزام به أيضاً استراتيجية رائعة لترسيخ روتين وقت النوم. بمجرد

أن يصل طفلك إىل "سن المدرسة" ويكون أكثر استقاللية، يمكنك تشجيعه

عىل القيام بدور نشط في روتينه من أجل الحفاظ عىل هذه السلوكيات

المكتسبة مع مرور الوقت. 

في حين أن إنشاء روتين لوقت النوم قد يكون صعباً في البداية، فإن الفوائد

تترجم عىل المدى الطويل إىل استعداد أفضل للمدرسة، باإلضافة إىل أداء

أكاديمي ومهارات اجتماعية أفضل! عىل مدار هذا العام، نتطلع إىل

مساعدتك في تشكيل سلوكيات صحية مع أطفالك الصغار حتى يتمكنوا من

المضي قدماً لتحقيق أفضل ما لديهم في كل مستويات حياتهم. من الرائع

أن نراكم تعودوا عائالت مركز موارد األسرة! فالنكن بصحة جيدة معا!

 استخدم صياغة إيجابية: حاول شرح ما يجب فعله بدالً من ما ال يجب فعله.

5 طرق لتعزيز التواصل اإليجابي
بينك وبين طفلك

 

.1
2. مدح السلوك اإليجابي: يحب األطفال االنتباه، لذا فإن مدحهم التباع التوجيهات أو اللعب

بشكل مناسب سيزيد من تلك السلوكيات/ التفاعالت اإليجابية.

3.أعِط الخيارات: غالباً ما يرغب األطفال الصغار في السعي للسيطرة عىل بيئتهم
ولمساعدتهم، يمكنك تقديم خيارات لهم عىل مدار اليوم. عىل سبيل المثال، "هل ترغب في

استخدام أقالم تلوين أم أقالم تحديد؟"

الموظفين ركن   

بقلم اآلنسة إميلي سيرويس

 
4. التواصل الفوري: اطلب من طفلك استخدام إشاراته أو كلماته عندما يريد أو ال يريد شيئاً،

بدالً من األنين. عىل سبيل المثال، إذا بدأ طفلك في النحيب أثناء البحث عن سيارة لعبة، فقل

"أريد سيارة" وقدم له تعزيزًا إيجابياً إذا قام بتقليدك ومنحه السيارة.

5. إعطاء تنبيهات االنتقال: عندما تكون هناك تغييرات في روتينك أو
تريد االنتقال إىل مهمة جديدة؛ قدم لطفلك تنبيهات لمدة دقيقتين إىل
دقيقة قبل االنتقال إىل نشاط جديد أو حاول استخدام لغة "أوًال ثم بعد
ذلك" لمساعدته عىل فهم ما سيأتي بعد ذلك. عىل سبيل المثال، "أوال

سوف نتناول الغداء، ثم سنلعب في الخارج."


