التطعيمات والعودة إلى المدرسة
•

ستناقش وزارة التعليم ومراكز مكافحة األمراض العودة إلى التعلم الشخصية للعام الدراسي  2022-2021في هذه الندوة
المجانية يوم الثالثاء  22يونيو  2021في الساعة  6:00مساء.

شرح التطعيمات لألطفال واألشخاص المصابين بالتوحد
•

نحن نعلم أن األفراد المصابين بالتوحد يجدون صعوبة في تغيير الروتين والتعامل مع المواقف غير المتوقعة .في ، RCADD
قررنا إنشاء قصص اجتماعية تساعد في عدم اليقين في عصرنا الحالي.

شارع السمسم يساعد على مناقشة  ،COVID-19واللقاحات ،والعودة إلى وضعها الطبيعي
•

تساعدنا لقاحات  Covid-19على العودة ببطء إلى األشياء التي نحبها -وهي طريقة مهمة للمساعدة في حماية أنفسنا وعائالتنا
وأصدقائنا وجيراننا ومجتمعات بأكملها.

الهتاف على حب طفلك للرياضيات
•

بالنسبة للعديد من اآلباء ،ليس من الواضح كيف يمكن مساعدة األطفال الصغار على تقدير الرياضيات  -خاصة إذا لم يستمتعوا
بها بأنفسهم أو شعروا بأن مهاراتهم في هذا الموضوع غير متوفرة .من المهم جدا تشجيع طفلك على االستمتاع بالرياضيات
والرغبة في التعرف عليها  ،من المهم جدا.

اللعب الحسي 101
•

عندما يكون الطفل منخرطا تماما مع كل حواسه في نشاط معين  ،يتم إنشاء مسارات عصبية أكثر في الدماغ! األنشطة الحسية
يمكن أن تفيد جميع األطفال ،ولكنها تساعد بشكل خاصأولئك الذين يعانون من طيف التوحد.

جعل التسوق البقالة التفاعلية مع البنغو

•

طباعة هذه الورقة البنغو الحرة ويكون لديك دائرة واحدة قليال العناصر التي يرونها في المتجر أو إضافتها إلى عربة التسوق
الخاصة بك .أول واحد للحصول على خمسة لديه بنغو!

الطبيعة يمكن أن تحسن النتائج األكاديمية
•

إن قضاء الوقت في الطبيعة يعزز النتائج التعليمية من خالل تحسين األداء األكاديمي لألطفال والتركيز والسلوك وحب التعلم.

 29يونيو هو اليوم العالمي للطين
•

اللعب في الوحل ليس فقط متعة ولكن يمكن أن تساعد األطفال على استخدام خيالهم .قد تفاجأ عندما تشجعهم على االستيالء على
سطل وماء وطين لهذا النشاط الممتع في المنزل.

احتفل باليوم العالمي للغابات المطيرة
•

الكائنات من الطبيعة التي تبدو ،ويشعر ،رائحة ،أو يبدو لالهتمام لألطفال كبيرة لصناديق كنز الطبيعة .هذا الصيف ،وبناء
صندوق كنز الطبيعة التي يمكن لألطفال إضافة إلى كل عام طويل عندما يجدون األشياء في الطبيعة التي تجلب لهم الفرح.

ارتفاع الصيف  :اللعب بشكل جيد مع اآلخرين هو مزيج الفوز
•

تحويل المشاكل اليومية إلى فرص لتعلم التعاطف والتعاون.

جلب حديقة الحيوان لك
•

هذا األسبوع سوف تتعلم عن التحول مع حراس الحديقة .هل تعلم أن بعض الحشرات تبدأ كحشرات زاحفة وتتحول إلى حشرات
طائرة جميلة؟ هذا األسبوع سوف تتعلم عن التحول مع حراس حديقة الحيوان .هل تعلم أن بعض الحشرات تبدأ كحشرات زاحفة
وتتحول إلى حشرات طائرة جميلة؟

•
•
•
•
•
•
•

أرى الصيف
بوم شيكا بوم الصيف
جدائل!
ملكة هوال هوبين
اعواد
قلعة الرمل التي بنيت لوال
رياض األطفال هنا نأتي

النشرة اإلخبارية لمكتب رئيس البدء يونيو 2021
•

الحصول على صيف صحي وآمن ونشط! تحميل النشرة اإلخبارية لهذا الشهر هنا.

الحصول على وجبات مغذية ووجبات خفيفة
•

هناك العديد من الموارد الرائعة المتاحة للمساعدة في توفير وجبات صحية وسهلة المنال لك ولعائلتك في منطقة غريت
شيكاغو.

 CPSترعى برنامج الغذاء المجاني يسمى "االستيالء والذهاب"
•

مواقع الوجبات عرضة للتغيير يوميا لذا يرجى التحقق من هذه الخريطة قبل الذهاب .معظم المواقع مفتوحة من االثنين إلى
الجمعة من الساعة  8صباحا حتى الساعة  1ظهرا.

البامية لها فوائد صحية كثيرة
•

البامية هي خضروات خضراء غامضة مليئة باأللياف والفيتامينات التي يمكن أن تجعل إضافة كبيرة لتناول العشاء الخاص بك.

وصفات صحية ال يجب أن يكون من الصعب
•

الفجل المحمص الفرن مع البازالء

