
مركز موارد األسرة في
 مدينة نيو بريتن

 

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

شهر مارس سعيد عائالت مركز موارد األسرة!

خالل شهر مارس نحتفل بعيد ميالد الدكتور سوس (Dr. Seuss) والكتب الرائعة التي كتبها.

من المؤكد أن أطفالك سوف يحبون التحوالت واأللغاز التي تأتي مع كتبه. أدناه يمكنك العثور

عىل قائمة من الكتب التي نحبها هنا في مركز موارد األسرة.

باإلضافة إىل ذلك فإن شهر مارس هو الوقت الذي نحتفل فيه بمساعدي المجتمع الصغار.

هذا هو الوقت المناسب لتعليم أطفالك األدوار المختلفة الموجودة في المجتمع. يمكن أن
يتراوح ذلك من طبيب أسنان أو خباز أو مصفف شعر أو رجل إطفاء أو حتى سباك. كل هذه

الوظائف تساعد المجتمع بطريقة أو بأخرى.

 
ابدأ بتعريف طفلك عىل اللعب الدرامي باألزياء التي تدعم وتمثل وظائف مجتمعية مختلفة.
قرأ كتاباً عن ممرضة أو ضابط شرطة وقم بإعداد أنشطة في الرياضيات أو بالقراءة والكتابة

بحيث يطبع عليها اسامي عمال المجتمع هؤالء. عىل سبيل المثال: احسب عدد رجال اإلطفاء

الموجودين عىل الورق.

 
ال تنس أن ترسل إلينا صوراً ألطفالك وهم يقومون بكل هذه األنشطة المختلفة وكما هو

الحال دائماً ال يمكننا االنتظار لرؤية كل تلك الوجوه المبتسمة في حصة اللعب والتعلم التالية.

نراكم في المرة القادمة!

 
الكتب المفضلة لدى الدكتور سوس

 
”Green Eggs and Ham“

”The Foot Book“
”One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish“

 
 

 
 

يتعلم األطفال حب صوت اللغة قبل أن

يالحظوا حتى وجود كلمات مطبوعة عىل

الصفحة. تحفز قراءة الكتب بصوت عاٍل

األطفال خيالهم وتوسع فهمهم للعالم

وأيضاً تساعدهم عىل تطوير مهارات اللغة

واالستماع وتهيئهم لفهم الكلمة المكتوبة.

آخر األخبار والتحديثاتآخر األخبار والتحديثات

2424 اإلصدار   • اإلصدار    •  20232023 مارس مارس 

ST.) باتريك القديس  يوم  موكب 

لمزيد هنا  انقر   !(PATRICKS DAY
المعلومات! من 

في العائلية  األنشطة  فيأهم  العائلية  األنشطة  أهم 

20232023 مارس  لشهر  مارس كونيتيكت  لشهر  كونيتيكت 

PAW) لألطفال اليف  باو  مسرحية 

للحصول هنا  انقر   (PATROL LIVE
التذاكر! عىل 

الموز! فطيرة  صنع  في  شاركونا   
مزرعة في  الينا  لألنظمام  هنا  أنقر 

STEW)   الطازجة ليونارد  ستيو 

 .(LEONARD

لماذا القراءة 

مهمة لألطفال؟



بقلم: السيدة نبي سانشيز

فكرة هذا
 الشهر

 

الحرف اليدوية والمرحالحرف اليدوية والمرحالحرف اليدوية والمرح
مساعدو المجتمع هم األشخاص الذين يعيشون ويعملون حول

بلداتنا ويقومون بالعديد من األشياء المختلفة لمساعدتنا كل يوم.

إنهم يزودوننا بالمنتجات التي نحتاجها ونستخدمها يومياً ويقدمون

الخدمات التي تشتد الحاجة إليها لمدننا مثل إصالح الطرق

وأضواء الشوارع وإزالة الثلوج فضالً عن تعليم األطفال والحفاظ

عىل سالمتهم وصحتهم.

 
 نظراً ألننا نرى مساعدين من المجتمع في العديد من األماكن

فمن السهل تعليم أطفالك عنهم أثناء مواصلتك لروتينك اليومي!

أشر إىل الوظائف المختلفة التي تراها يقوم بها األشخاص في

األماكن العامة. إذا ساعدك موظف المتجر في العثور عىل عنصر

ما فيمكنك تحديد هذا الشخص لطفلك عىل أنه شخص موجود
هنا لمساعدة اآلخرين إذا احتاجوا الية في أي وقت. الزي الرسمي

للعاملين هو محدد سهل عندما يتعلق األمر بالعاملين في

المجتمع  ويرتدي جميع ضباط الشرطة ورجال اإلطفاء

والممرضات واألطباء زياً موحداً ويسهل التعرف عليهم من قبل

طفلك كشخص يمكنهم الذهاب إليه لطلب المساعدة.

 
 يعد تحديد مساعدي المجتمع لطفلك طريقة ممتازة لتعليم

طفلك من الذي يجب أن يقترب منه إذا فقد في مكان عام أو من

يحتاج إىل االتصال به في حالة الطوارئ. يعمل مساعدو مجتمعنا

بجد كل يوم للتأكد من أننا في أمان ولدينا إمكانية الوصول إىل

الموارد مثل الماء والغذاء وقد تعلموا المهارات الالزمة للتنقل في

المجتمع بأمان وكفاءة. لذا في المرة القادمة التي ترى فيها أحد

مساعدي المجتمع اشكره! وهم جزء بخدمتهم وتضحياتهم في

تسهيل وقراءة هذه النشرة اإلخبارية.

 
 

الموظفين ركن 
(JEFFERSON) جيفرسون مدرسة  في  األسرة  موارد  مركز 

140 HORSEPLAIN RD. NEW BRITAIN 06053
MARSHA MICHAUD, FSL 860-224-3193

MICHAUMA@CSDNB.ORG
NEBBY SÁNCHEZ, FSL 860-225-8647

SANCHEZN@CSDNB.ORG
 

(CHAMBERLAIN) تشامبرلين مدرسة  في  األسرة  موارد  مركز 
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

 
(SMITH) سميث مدرسة  في  األسرة  موارد  مركز 
142 RUTHERFORD ST. NEW BRITAIN 06051

EMILY SIROIS, FSL 860-223-8819
SIROISE@CSDNB.ORG

NEBBY SÁNCHEZ, FSL 860-225-8647
SANCHEZN@CSDNB.ORG

 

أهمية مساعدي المجتمع
بقلم اآلنسة إميلي سيرويس 

7 فوائد للقراءة لألطفال:
 

1. دعم التطور المعرفي

2. تحسين المهارات اللغوية 

3. االستعداد للنجاح األكاديمي

4. تطوير عالقة مميزة مع طفلك

5. زيادة التركيز واالنضباط

6. تحسين الخيال واإلبداع

7. زراعة حب القراءة مدى الحياة
 


