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مركز موارد األسرة في
مدينة نيو بريتن
آخر األخبار والتحديثات

أهم األنشطة العائلية في
كونيتيكت لشهر ديسمبر 2022
قطار القطب الشمالي السريع
إسيكس ( !)ESSEXانقر هنا
للحصول عىل التذاكر!
قم بزيارة جوالت أضواء عطالت

GOAT SNUGGLES
-BRADLEY
لمزيد من
األعياد! انقر هنا
 MOUNTAIN FARMS SOUTHINGTONالمعلومات!
)CALL TO BOOK SESSION (860
3854628

أحداث عطالت األعياد في
كونيتيكت! انقر هنا لترى ما
يحدث!

11TH ANNUAL MAPLE SUGARING
مهرجان الشتاء في هارتفورد!
 DEMONSTRATION & PANCAKE BREAKFASTINDIAN ROCK
NATURE
يوجد في
 PRESERVE-MARCHما
انقر هنا لترى
20TH, 2021 - (860) 583-1234

المتجر!

بقلم السيدة مارشا ميشود

العائالت العزيزة؛
ًا
ًا
ًا
إنه أروع وقت في السنة وغالب ما تكون األعياد وقت ممتع  .ولكن مع استمرار الضغط
النفسي لفيروس كورونا ،يعاني العديد من األطفال عاطفيًا .أنة لمن الرائع أن تتحدث مع
طفلك وأن تكون حنونًا للغاية .تذكر أيضا أن أفضل الهدايا التي تقدمها ألطفالك لن تكون

عىل األرجح هي الهدايا المادية وإنما الهدايا العاطفية .تخصيص الوقت لجميع أفراد األسرة
لاللتقاء معا لمشاهدة فيلم او لعب لعبة أو أو تزيين كعكات السكر -هذه هي األشياء التي
يتذكرها األطفال مع تقدمهم في السن.
سوف يكون من الرائع تخصيص وقتًا إلعداد هدايا للعائلة واألصدقاء خالل موسم األعياد.
األوقات عصيبة عىل الجميع ،لذا سيسمح هذا الوقت لك أنت وطفلك بالترابط وإنشاء
الذكريات واإلبداع وتوفير المال.

خالل هذا الوقت المبهج ،نود أن نعرب عن امتناننا ألننا نتواجد هنا كفريق معك أنت
وطفلك .ولقد كان من دواعي سرورنا التعرف عىل جميع األطفال ومشاهدتهم يستمتهون
بمجموعة متنوعة من األنشطة التي قمنا بها .خالل مجموعات اللعب والتعلم التي نقوم بها،
يتعلم األطفال مهارات االستعداد للمدرسة ويطورون المهارات المناسبة للعمر .لقد انطلقوا
في بداية رائعة!

الحرف اليدوية والمرح

مفاهيم خاطئة عن مرض الشتاء
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!
لال يزال هناك متسع من الوقت لحماية عائلتك من األنفلونزا ولقاح
اإلنفلونزا هو أفضل حماية يمكن أن يوفرها الطب والعلوم .تتوفر
لقاحات اإلنفلونزا المجانية في معظم الصيدليات الكبرى ويمكن
الحصول عليها أيضًا في مركز صحة المجتمع في نيو بريتن
( .)Community Health Centers of New Britainيمكنك زيارة
موقعهم عىل https://www.chc1.com/locations/new-britain
أو االتصال عىل  860-224-3642لمزيد من المعلومات.

فكرة هذا
الشهر

مواقع مراكز موارد األسرة في نيو بريتن

بقلم اآلنسة تانيا فيفس

هل يمكنهم  ...الخروج؟
يمكن أن تكون درجة الحرارة أكثر برودة في ايام الرياح العاتية من درجة الحرارة
الفعلية .عند تحديد المدة التي يمكن لألطفال (والكبار!) اللعب فيها في الهواء الطلق
بأمان ،يكون عامل الريح هو األكثر أهمية .احتفظ بهذا المخطط في متناول يديك:
المنطقة الخضراء 30 :درجة فهرنهايت وما فوق
يمكن لألطفال عادة اللعب في الخارج بشكل مريح عندما تكون درجة الحرارة  30درجة
فهرنهايت أو أعىل -ما عليك سوى التاكد وضع طبقات من المالبس وأيض ًا من
ارتدائهم القبعات والقفازات.
المنطقة الصفراء :حوالي من  20إىل  30درجة فهرنهايت
كن حذرا .ال بأس أن يخرج أطفالك ،لكن اتبع اإلرشادات المذكورة أعاله وتوقع رؤية
عالمات البرد عاج ًال  -خذ فترات راحة قصيرة داخل المنزل كل  20إىل  30دقيقة .من
المهم بشكل خاص وضع طبقات لمالبس األطفال األكبر سن ًا  ،حيث قد يخلعون
ستراتهم إذا تعرقوا.
المنطقة الحمراء :أقل من  20درجة فهرنهايت
ابق داخل المنزل.

مركز موارد األسرة في مدرسة جيفرسون ()JEFFERSON
140 HORSEPLAIN RD. NEW BRITAIN 06053
MARSHA MICHAUD, FSL 860-224-3193
MICHAUMA@CSDNB.ORG
NEBBY SÁNCHEZ, FSL 860-225-8647
SANCHEZN@CSDNB.ORG
مركز موارد األسرة في مدرسة تشامبرلين ()CHAMBERLAIN
120 NEWINGTON AVE. NEW BRITAIN 06051
LILA OCASIO, FSL (860) 832-5691
OCASIO@CSDNB.ORG
NEBBY SÁNCHEZ, FSL 860-860-225-8647
SANCHEZN@CSDNB.ORG
مركز موارد األسرة في مدرسة سميث ()SMITH
142 RUTHERFORD ST. NEW BRITAIN 06051
EMILY SIROIS, FSL 860-223-8819
SIROISE@CSDNB.ORG
NEBBY SÁNCHEZ, FSL 860-225-8647
SANCHEZN@CSDNB.ORG

