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 (COVID-19أساسيات عن مرض )

 ؟((COVID-19كيف أمنع انتشار مرض 

لك إال للحصول عىل  • ز ا. ال تغادر منز
ً
ل إذا كنت مريض ز ي المنز

أو لقضاء الحاجات  االختباراتالرعاية الطبية و ابق فز

 األساسية األخرى. 

م بالتباعد الجسدي. ابق عىل مسافة  • ز ل.  6الن  ز ين( عىل األقل من الناس عندما تكون خارج المنز  أقدام )حوالي من 

. يمكن أن تكون مصدًرا للعدوى حت  لو تظهر عليك أعراض، وقد تنشر المرض عند السعال أو غطاًء للوجهارتِد  •

ز ارتداء  العطس أو الكالم. احم من حولك بارتداء غطاء الوجه. يجب عىل األطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنتي 

 أغطية الوجه. 

ام بالنظافة الصحية لليدين.  • ز ثانية عىل األقل.  20باستمرار بالصابون والماء لمدة  اغسل يديك تدرب عىل االلن 

ي يتكرر لمسها  استخدم مطهر األيدي المحتوي عىل الكحول إذا لم يتوفر الصابون والماء. 
ف األسطح الت 

ِّ
نظ

 
 
م بتغطية أنفك وفمك بمنديل أو بذراعك عند السعال بشكل منتظم. تجنب لمس وجهك بأيٍد غن  مغسولة. ق

 أو العطس، وال تستخدم يديك. 

 

 ؟((COVID-19هل األطفال معرضون لخطر مضاعفات مرض 

وس )C-MIS) متالزمة االلتهابات المتعددة لدى األطفال • ( COVID-19( هي حالة صحية جديدة مرتبطة بفن 
ي مدينة نيويور 

ي األطفال فز
الذين يعانون من  عىل الرغم من ندرة ذلك، فيمكن لألطفال وأماكن أخرى.  كتظهر فز

ي القلب واألعضاء األخرى وقد MIS-Cمتالزمة االلتهابات المتعددة لدى األطفال )
ز
( أن يواجهوا مشاكل ف

 . ي المستشقز
ي الرعاية الطبية فز

 يحتاجون إل تلق 

ي البطن، والتهاب MIS-Cتشمل األعراض الشائعة لمتالزمة ) •
ي تستمر لعدة أيام، وآالم فز

الملتحمة ( الحىم الت 
 والطفح الجلدي. 

ا، ((MIS-Cإذا كنت تعتقد أن طفلك قد يكون لديه متالزمة   •
ً
ا جد

ً
، فاتصل بطبيب طفلك. إذا كان طفلك مريض

 . 911فاذهب به إل أقرب غرفة طوارئ أو اتصل برقم 

 

http://nyc.gov/covidtesting
http://nyc.gov/facecovering
https://www.youtube.com/watch?v=hbpYFeLuexc
https://www.youtube.com/watch?v=hbpYFeLuexc
https://www.youtube.com/watch?v=hbpYFeLuexc
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-pmis.pdf
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 ما هو غطاء الوجه ومتى يجب أن أرتديه؟

يمكن أن يكون أي غطاء من الورق أو القماش محكم الغلق مثل باندانا أو وشاح يغطي أنفك  غطاء الوجه  •
 وفمك. 

(. يمكن أن يساعدك COVID-19قد ال يزال األشخاص الذين ليست لديهم أعراض قادرين عىل نشر مرض )  •
ي منعك من نشر 

( ألشخاص آخرين، لذلك من المهم أن ترتديه كلما غادرت COVID-19مرض )غطاء الوجه فز
ل ولم يكن بإمكانك الحفاظ عىل مسافة  ز ين( عىل األقل من اآلخرين.  6المنز  أقدام )حوالي من 

ي الحدائق العامة، و   •
ي  Go-and-Grabمواقع وجبات الطعام ستقوم مدينة نيويورك بتوزي    ع أغطية الوجه فز

الت 

ي مدينة نيويورك 
ي هيئة اإلسكان فز

ي ميتشيل((NYCHAتقدمها إدارة التعليم، ومبانز
الما، ومحالت -، وبعض مبانز

 البقالة وأثناء تطبيق التباعد الجسدي. 

 األطفال ارتداء غطاء الوجه؟هل يجب عىل 

ي أماكن عامة أخرى حيث ال يمكن الحفاظ 
ز أو أكنر ارتداء أغطية للوجه فز نعم، يجب عىل أي طفل يبلغ من العمر عامي 

ز أو أكنر إل ارتداء  6عىل مسافة جسدية ال تقل عن  ين( عن اآلخرين. ال يحتاج األطفال بعمر سنتي 
أقدام )حوالي من 

ز غطاء للوجه أثناء حضور برنامج رعاية األطفال.  ارتداء غطاء  عدميجب عىل األطفال الذين تقل أعمارهم عن عامي 

ا أن يلمس األطفال الصغار أغطية وجوههم، ولذلك يجب عىل اآلباء 
ً
الوجه بسبب زيادة خطر االختناق. من الوارد جد

 ومقدمي الرعاية غسل أيدي األطفال أو استخدام معقم اليدين المحتوي عىل الكحول بصورة متكررة. 

 

ّ أو عىل طفىلي أن نخضهل    ؟((COVID-19الختبار مرض  عيجب عىلي

، بغض النظر عما إذا كان لديهم ((COVID-19يمكن لجميع سكان نيويورك الحصول عىل االختبار التشخيصي لمرض 
ي مواقع اختبار 

ايد. االختبارات مجانية فز ز ي خطر من 
. تفضل بزيارة NYC Health + Hospitalsأعراض أو كانوا فز

nyc.gov/covidtesting معرفة ما إذا كان للعثور عىل موقع اختبار قريب منك. استشر طبيب األطفال الخاص بك ل
 (. COVID-19طفلك يحتاج إل اختبار مرض )

( أو الحصول عىل الرعاية الخاصة به ال COVID-19لن يتم سؤالك عن حالة الهجرة الخاصة بك. إجراء اختبار مرض )
 . العبء العاميعتنر منفعة عامة بموجب قاعدة 

 

 رعاية األطفال والمعسكرات

ي أن أفعل إذا كنت بحاجة إىل رعاية أطفال؟
 ماذا يمكنت 

ي  هنا يمكنك البحث  •
ي سن المدرسة الت 

عن الرعاية األرسية الجماعية، والرعاية األرسية، وبرامج رعاية األطفال فز
رس، وتعتنر كل هذه الجهات مشاري    ع تجارية أساسية وقد 

 
ينظمها مكتب والية نيويورك لخدمات األطفال واأل

 تظل مفتوحة. 

ي  •
ي المدارس والمراكز الت 

، برامج رعاية األطفال فز ي الوقت الحالي
ي مدينة نيويورك قد ال فز

ز
 تنظمها إدارة الصحة ف

ز الذين يستجيبون لحالة الطوارئ الصحية العامة بسبب مرض  تقدم خدمات إال ألطفال العمال األساسيي 

(COVID-19 .) 

، فاطلب الرعاية من أحد أفراد العائلة الموثوق بهم أو صديق غن    • إذا كنت بحاجة إل رعاية بشكل غن  رسىمي

ق به. تجنب طلب ذلك من األجداد أو كبار السن اآلخرين أو األشخاص الذين يعانون من حاالت مريض وموثو 

صحية كامنة )مثل أمراض الرئة المزمنة أو الربو المعتدل إل الحاد أو أمراض القلب أو السمنة أو مرض السكري 

نر عرضة لإلصابة بمرض أو أمراض الكىل أو الكبد أو الشطان أو ضعف جهاز المناعة(، حيث إنهم األك

(COVID-19 .بأعراض شديدة ) 

http://nyc.gov/facecovering
http://nyc.gov/facecovering
http://nyc.gov/facecovering
https://dsny.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=35901167a9d84fb0a2e0672d344f176f
https://dsny.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=35901167a9d84fb0a2e0672d344f176f
https://dsny.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=35901167a9d84fb0a2e0672d344f176f
http://nyc.gov/covidtesting
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/hca/public-charge-flyer.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/childcare/ccfs_template.asp
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هم ممن   • ي الرعاية الصحية وغن  ز األوائل للمرض، وأخصائت  ، مثل المستجيبي  ز ز األساسيي  بعض الموظفي 

ي مراكز اإلثراء 
ي المدينة قد يتمكنون من وضع أطفالهم فز

يعملون لتلبية احتياجات الصحة العامة والسالمة فز

( التابعة إلدارة التعليم. لالطالع عىل مزيد من المعلومات، Regional Enrichment Centersاإلقليمية )

 اإلقليمية(. " )مراكز اإلثراء RECوابحث عن " schools.nyc.gov تفضل بزيارة الرابط

ا  •
ً
 أيض

ً
 أساسًيا، فقد تكون مؤهال

ً
لمساعدتك  لتقديم طلب للحصول عىل تمويل من والية نيويوركإذا كنت عامال

ي دفع تكاليف رعاية الطفل ال
 حالية. فز

 

 هل سيتم السماح بعمل معسكرات صيفية؟ 

ا لألمر التنفيذي للوالية، سيتم فتح المعسكرات الصيفية اليومية اعتباًرا من  •
ً
يونيو. ستصدر  29نعم، وفق

 الوالية قراًرا بشأن معسكرات النوم خالل األسابيع القادمة. 

ز عىل المعسكرات اتباع إرشادات الصحة والسالمة الجديدة وربما تنخفض معدالت التسجيل من أجل  • سيتعي 

ي 
ام بالتباعد الجسدي. يجب عىل أولياء األمور الذين يحتاجون إل معسكر التواصل مبكًرا لسؤال منسق  ز االلن 

ي مدينة المعسكرات عن خططهم وعمليات التسجيل. يمكنك البحث عن المواقع المعتم
دة من إدارة الصحة فز

 " )شبكة رعاية األطفال(. Child Care Connectوالبحث عن " nyc.gov/healthنيويورك من خالل زيارة 

 نصائح وأسئلة بخصوص الصيف 

ي الصيف؟سهل 
 
 تستمر برامج الوجبات المجانية ف

ي أكنر من 
ز واألطفال الحصول عىل وجبات مجانية فز ي جميع أنحاء المدينة.  400نعم. يمكن للبالغي 

مركز للوجبات فز

 .nyc.gov/coronavirusتعرف عىل المزيد حول الطعام والموارد األخرى لسكان نيويورك من خالل زيارة 

 

ل لصديق إذا لم يشعر أحد بالمرض؟هل من  ي موعد لعب أو يذهب إىل من  
 
 المقبول أن يذهب طفىلي ف

يجب ترتيب  و العائلة. الشخصية عىل مجموعة أساسية من األصدقاء أ اللقاءات االجتماعيةحاول أن تقترص  •
 أشخاص.  10مواعيد اللعب بحذر وال يجوز أن يكون بها أكنر من 

ل، وارتِد أغطية الوجه وحافظ عىل وجود مسافة مادية ال  • ز للحد من المخاطر، اجعل االجتماعات خارج المنز
ين( من أفراد المنازل األخرى.  6تقل عن   أقدام )حوالي من 

ي حالة تناول الطعام، تجنب تن •
 اول وجبات عىل الطراز العائىلي حيث تتشارك الطعام مع أفراد األرس األخرى. فز

 
ل؟   هل يجوز قضاء الوقت خارج المن  

ز واألطفال. تجنب األنشطة  • ي وتغين  المشهد مفيد لكل من البالغي 
ل مع أطفالك. الهواء النق  ز نعم. اخرج من المنز

ة، حيث يصعب بشكل خاص عىل  ي تشمل مجموعات كبن 
ام بوجود مسافة آمنة، حيث الت  ز األطفال االلن 

 يحبون معانقة األصدقاء واللعب معهم ولمسهم أثناء اللعب. 
o   .ب الكثن  من الماء وضع واقًيا من الشمس  تذكر أن ترتدي مالبس خفيفة إذا كان الجو حاًرا، وارسر
o   احذر من القراد إذا كنت تزور منطقة مليئة باألشجار، فارتِد مالبس ذات ألوان فاتحة و . 

ي  •
من المهم أن يكون لديك وقت نشاط كل يوم من أجل صحة أرستك ورفاهها. فيما يىلي بعض الخطوات الت 

ز ولكن بطريقة آمنة: يمكنك   اتخاذها للحفاظ عىل نشاط األطفال والبالغي 
o  ي بداية هذا السؤال الشائع.  نصائح الوقاية األربعةاتبع

 فز
o  .ي وركوب الدراجات

ي أنشطة مثل المشر
 تجنب الرياضات الجماعية والمالعب المزدحمة. شارك فز

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvxhLCNWoq4koXGsY2QbInTgj8MTB3911ZO9Kw2rgz5ciLrQ/viewform
http://nyc.gov/health
http://nyc.gov/coronavirus
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-getting-together-safely.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/ticks.page
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o   احمل معقم اليدين الذي يحتوي عىل الكحول بحيث إذا قمت أنت أو أفراد العائلة اآلخرون بلمس
ل، تأكد  ز كة مثل مقابض األبواب والسور، يمكنك حينها تنظيف يديك. عند العودة إل المنز األسطح المشن 

ا بالماء والصابون لمدة 
ً
 ثانية عىل األقل.  20من غسل اليدين جيد

 

 هقي   قضاء الوقت مًعا؟هل يمكن للمرا

ح لهم   • ز لديك للتأكد من أنهم يفهمون أهمية التباعد الجسدي وارتداء أغطية الوجه. ارسر تحدث إل المراهقي 
ي مجموعات سيساعد عىل إبطاء انتشار مرض )

ل وعدم قضاء الوقت فز ز ي المنز
( COVID-19أن البقاء فز

ح لهم مدى ي الحفاظ عىل التباعد الجسدي  وحمايتهم وأرسهم وأصدقائهم ومجتمعاتنا. ارسر
أهمية االستمرار فز

ل، حت  لو لم يشعروا هم وأصدقائهم بالمرض.  ز ي المنز
 وارتداء أغطية الوجه عندما ال تكون فز

ز عىل البقاء عىل اتصال مع األصدقاء من خالل تطبيقات الهاتف ووسائل التواصل االجتماعي   • شجع المراهقي 
 ودردشة الفيديو. 

ز ا • ز من األعراض والذين ال يعانون من حاالت مرضية كامنة عىل قضاء الوقت خارج شجع المراهقي  لخاليي 
ل مع ممارسة التباعد الجسدي.  ز  المنز

o   ي ال تتطلب االتصال الوثيق
ي والجري وركوب الدراجات أمثلة جيدة عىل األنشطة الت 

يعتنر المشر
 باآلخرين أو مشاركة المعدات الرياضية معهم. 

ز عىل تتوفر موارد الصح  • نتة النفسية الخاصة بالمراهقي   . صفحة اليونيسف عىل اإلنن 
 

ا للقيام بذلك؟
ً
ي المظاهرات العامة، فما هي الطريقة األكنر أمان

 
 إذا كنت أنا أو طفىلي نريد المشاركة ف

ل قدر اإلمكان، ولكن إذا قررت أنت أو طفلك االنضمام إل  ز ي المنز
ا الذي يجب اتخاذه اآلن هو البقاء فز

ً
اإلجراء األكنر أمان

 مظاهرة عامة، فاتبع النصائح التالية لحماية نفسك واألشخاص الذين تهتم ألمرهم بشكل أفضل: 

ل إذا لم تكن تشعر أنك بحالة جيدة.  • ز ي المنز
 ابق فز

 تأكد من أنه يغطي أنفك وفمك وذقنك بالكامل. —الوجه بشكل صحيح ارتد غطاء  •

 احمل معقم اليدين يحتوي عىل الكحول واستخدمه.  •

ي زجاجة بها بخاخ الستخدامه إذا تعرضت لرذاذ الفلفل.  •
 احمل ماء بصابون وماء من الصنبور فز

 من ذلك.  •
ً
 ال ترصخ؛ استخدم الالفتات وأداة عمل الضوضاء بدال

ة وابعد ما ال يقل عن اذهب مع مجمو  • ين( عن المجموعات األخرى.  6عة صغن   أقدام )حوالي من 

ض أنك تعرضت للمرض و  •  ( بعد خمسة أيام من التعرض. COVID-19مرض ) اخضع الختبار افن 

 والبحث عن nyc.gov/health/coronavirusلالطالع عىل مزيد من المعلومات، يرجر زيارة الرابط   •

 "Protesting Safely .)التظاهر بأمان( " 
 

ل؟ ي المن  
 
 ما هي بعض نصائح السالمة لقضاء المزيد من الوقت ف

ي يتم لمسها بشكل متكرر  •
)مثل الطاوالت، والمناضد، ومفاتيح اإلضاءة،  تنظيف وتطهن  األسطح واألشياء الت 

وكسيد  لي عادي، مثل المبيض أو البن 
ز ي باستخدام منظف منز

ومقابض األبواب، ومقابض الخزائن( بشكل روتيتز
 أو منتج يحتوي عىل الكحول. 

ا عن األطفال الصغا •
ً
ا عن تأكد من إبقاء منتجات التنظيف والمواد الكيميائية األخرى )مثل األدوية( بعيد

ً
ر، بعيد

 متناول اليد. 

اغسل األسطح الداخلية بشكل متكرر، مثل األرضيات وحواف النوافذ، وكذلك أيدي األطفال وألعابهم للحد  •
 من تعرضهم للمخاطر البيئية األخرى مثل الرصاص. 

https://www.unicef.org/coronavirus/how-teenagers-can-protect-their-mental-health-during-coronavirus-covid-19
http://nyc.gov/covidtesting
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
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ز التهوية، ولكن تأكد من تثبيت النوافذ بشكل صحيح عىل واقيات النوافذ. لمزيد من  • افتح النوافذ لتحسي 
 .nyc.gov/health/healthyhomesالمعلومات، تفضل بزيارة 

ودة عندما يكون ا • ي الخارج، ولكن بعض الناس ال تكييف الهواء هو أفضل طريقة للحفاظ عىل النر
لجو حاًرا فز

يملكون مكيف هواء أو ال يشغلونه عندما يحتاجون إليه. شجعهم عىل استخدام مكيف الهواء. اذهب إل مكان 
ل.  ز ي المنز

ودة فز لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة  به مكيف للهواء إذا لم تتمكن من الحفاظ عىل النر
nyc.gov/health/heat. 

 

 التأقلم والصحة النفسية 

 ؟((COVID-19كيف يجب أن نتحدث مع أطفالنا عن مرض   

رهم بأن العديد من األشخاص يعملون بجد للحفاظ عىل سالمة الجميع   •
ّ
حاول أن تبّسط المعلومات وتذك

 وصحتهم. 

 أعِط األطفال معلومات صادقة ودقيقة بطريقة تتناسب مع أعمارهم ومستوى نموهم.  •

قطون إشارات من حافظ عىل الهدوء والطمأنينة. تذكر أن األطفال يتفاعلون مع ما تقوله وكيف تقوله. وهم يلت •
ي أجريتها معهم ومع اآلخرين. 

 المحادثات الت 

 اجعل نفسك متاًحا لإلصغاء والتحدث. دع األطفال يعرفون أنه يمكنهم القدوم إليك عندما يكون لديهم أسئلة.  •

وسات أن تصيب أي شخص  • ي باللوم عىل اآلخرين أو توصمهم بالعار. يمكن للفن 
ي قد تلق 

تجنب اللغة الت 
اضات حول من قد يكون  بالمرض، بغض النظر عن العمر أو العرق أو الساللة أو بلد المنشأ. تجنب إجراء افن 

 مصاًبا بمرض

(COVID-19( يمكن أن تؤدي المعلومات الخاطئة حول مرض .)COVID-19 ي
( إل خلق الخوف والكراهية الت 

 ترصز بالناس وتجعل من الصعب الحفاظ عىل صحة الجميع. 

ي تركز عىل مرض )قلل من   •
(. يمكن أن تودي الكثن  من المعلومات COVID-19كمية التعرض لوسائل اإلعالم الت 

 حول موضوع واحد إل القلق. 

نت ووسائل COVID-19تحدث إل األطفال حول كيفية استناد بعض القصص حول مرض ) • ( عىل اإلنن 
 التواصل االجتماعي إل شائعات ومعلومات غن  دقيقة. 

 

 ؟((COVID-19نك مساعدة أرستك عىل التعامل مع ضغوط جائحة مرض كيف يمك

( مسببة للضغط لك أو لعائلتك. إن الخوف والقلق من مرض ما يمكن أن COVID-19قد تكون جائحة مرض ) •
ز واألطفال.  إنه من الطبيعي بالنسبة لك وألرستك أن تشعروا بالحزن أو القلق أو  يثن  مشاعر قوية لدى البالغي 

من المهم دعم السالمة العاطفية لألطفال  االرتباك أو التعرض ألعراض أخرى من الضيق، مثل صعوبة النوم. 
 وحمايتها. 

يم يتفاعل الجميع بشكل مختلف مع المواقف العصيبة ويمكن أن يختلف ذلك بشكل كبن  حسب عمرك. تقد •
الدعم هو الطريقة األكنر فاعلية لمساعدة األطفال عىل التعامل مع هذا الضغط. تعتمد سالمة األطفال عىل 
سالمتك، لذلك من المهم أن تفعل ما تستطيع لرعاية نفسك. للحد من التوتر وإدارة الموقف، حاول أن تظل 

ر نفسك بنقاط القوة لديك، وتواصل مع األصدقاء واأل 
ّ
حباء باستخدام التكنولوجيا )مثل وسائل إيجابًيا، وذك

، والرسائل النصية، وتطبيقات الدردشة بالفيديو(، واستخدم مهارات التأقلم الصحية.   التواصل االجتماعي

 . ov/health/coronavirusnyc.gتتوفر موارد حول التأقلم والسالمة العاطفية عىل   •

ز  المستشارين مع التواصل يمكنك لك، بالنسبة مرهقة اإلجهاد  أعراض أصبحت إذا   • ي  المدربي 
 خدمة فز

http://nyc.gov/health/healthyhomes
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency-preparedness/emergencies-extreme-weather-heat.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
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Well) NYC)،  عىل نيويورك مدينة سكان تساعد  أن يمكن العقلية الصحة لدعم ورسية مجانية خدمة وهي 
ي  ساعة 24 مدار  عىل (Well NYC) خدمة موظفو  يتوفر  التأقلم. 

ي  أيام 7و اليوم فز
 تقديم ويمكنهم األسبوع، فز

 برقم اتصل الدعم، عىل للحصول لغة.  200 من بأكنر  الرعاية عىل للحصول الموجزة واإلحاالت المشورة
 الهاتف
م أو  ،9355-692-888

 
نت عنر  بالدردشة ق  .nyc.gov/nycwell الرابط عىل اإلنن 

ا زيارة  •
ً
)مكتبة التطبيقات( الخاصة بهم للعثور عىل  Library Appوالنقر عىل  nyc.gov/nycwellيمكنك أيض

نت ل.  التطبيقات واألدوات عنر اإلنن  ز ي إدارة صحتك وسالمتك العاطفية من المنز
 لمساعدتك فز

ي إيذاء نفسك أو أي شخص آخر، فتواصل مع  •
 عىل الفور.  911أو اتصل برقم  NYCإذا كنت تفكر فز

 

 موارد األرسة 

 أو  nyc.gov/health/coronavirus الرابط بزيارة تفضل المعلومات، أحدث عىل للحصول •
cdc.gov/covid19. 

ي مدينة نيويورك، تفضل بزيارة  •
 للحصول عىل روابط لموارد المدينة والمعلومات الخاصة بأولياء األمور فز

 Growing Up NYC  .)ي مدينة نيويورك
 )النضوج فز

بية واألنشطة البدنية، واإلعداد للكلية والمهنية، والتعليم  • ز متعددي اللغات، والن  للحصول عىل موارد للمتعلمي 
 لدى إدارة التعليم.  صفحة أنشطة الطلبةصة بالصف، تفضل بزيارة الخاص، والطفولة المبكرة والموارد الخا

ي ذلك خطاب تخرج خاص لعام  •
يقدمه  2020للحصول عىل معلومات وأنشطة لألطفال الصغار، بما فز

Cookie Monster  تفضل بزيارة ،)  .SesameStreet.org/caring)كوكي مانسن 

 وابحث عن eatright.orgفال، تفضل بزيارة للحصول عىل نصائح وأفكار حول سالمة الطعام للطهي مع األط •
"make the most of your time at home .)ل ز ي المنز

 " )االستفادة القصوى من وقتك فز

رس عىل التأقلم مع مرض   •
 
، تفضل ((COVID-19للحصول عىل دليل أولياء األمور ومقدمي الرعاية لمساعدة األ

ي helping families cope with COVID-19وابحث عن " nctsn.orgبزيارة 
" )مساعدة العائالت فز

 . ((COVID-19)التأقلم مع مرض 

ي  •
ونية واألغانز ونية والكتب الصوتية والمجالت اإللكن  ي ذلك الكتب اإللكن 

للحصول عىل موارد مجانية بما فز
عد، تفضل بزيارة  لي عن ب 

ز ي التدريس المنز
اضية والمساعدة فز واألفالم ومقاطع الفيديو وأوقات القصة االفن 

 .queenslibrary.orgو nypl.orgو bklynlibrary.orgمواقع مكتبة مدينك نيويورك المختلفة عىل 

وس كورونا ونصائح لآلباء حول   • للحصول عىل معلومات حول كيفية التحدث إل األطفال الصغار حول فن 
ي 
ز جديد فز ل، تفضل بزيارة كيفية عمل روتي  ز  المنز

 routine-home-new-a-make-to-how-closed-pbs.org/parents/thrive/schools. 

للحصول عىل مقاطع فيديو لتمارين رياضية مجانية وأنشطة عائلية ونصائح حول الصحة، تفضل بزيارة   •
home-ymcanyc.org/ymca. 

ي الوالدة حت  سن  •
ي لديها أطفال صغار )حديتر

سنوات(، تفضل بزيارة  3للحصول عىل نصائح للعائالت الت 
zerotothree.org وابحث عن "tips on coronavirus)وس كورونا  . " )نصائح حول فن 

 

ي مدينة نيويورك بتغين  التوصيات مع تطور الموقف. 
 
 6.26.20       قد تقوم إدارة الصحة ف

http://nyc.gov/nycwell
http://nyc.gov/nycwell
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/app-library/
http://nyc.gov/nycwell
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
http://cdc.gov/covid19
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/coronavirus-updates/
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students
https://www.sesamestreet.org/caring
https://eatright.org/
http://nctsn.org/
http://bklynlibrary.org/
http://nypl.org/
http://queenslibrary.org/
http://pbs.org/parents/thrive/schools-closed-how-to-make-a-new-home-routine
http://ymcanyc.org/ymca-home
http://zerotothree.org/

