
حارب الرصاص بالتعلم واللعب
ال شك أن التجارب اإليجابية يف سن الطفولة تساعد عىل الحد من آثار التعرض للرصاص عىل األطفال كام أنها تعمل عىل تحسني سلوكياتهم وتجهزهم 

للمدرسة. وال يخفى الدور املهم الذي تلعبه الربامج التمهيدية ملرحلة ما قبل املدرسة واملنازل الداعمة لألطفال ألن التعليم املبكر واللهو وإمضاء الوقت مع 

بالغني محبني لألطفال يساعد هؤالء األطفال عىل النجاح! مثة ثالث خطوات مهمة بإمكانك اتخاذها ملساعدة طفلك:

تحدث إىل طبيب طفلك حول احتامل تعرضه . 1

للرصاص وقم بفحص معدالت الرصاص يف دم 

طفلك.

قم بتسجيل طفلك يف برنامج للتعليم املبكر مثل . 2

.Great Start Readiness أو Head Start

إقرأ مع طفلك كل يوم!. 3

نشاطات محاربة الرصاص
القراءة

إقرأ بصوت عاٍل لطفلك كل يوم! إذا بدأت بالقراءة 
ملدة 30 دقيقة كل يوم لطفلك منذ الوالدة، سيمتلك 

طفلك أكرث من 900 ساعة من "غذاء العقل" عند ذهابه 
للمدرسة مام سيساعد عىل تغذية نجاحه يف املدرسة! 
فلتعمل عىل إمناء حب القراءة لدى طفلك من خالل:

زيارة املكتبة املحلية ومساعدة طفلك عىل اختيار كتب 	 
جديدة وممتعة.

انتقاء كتب حول مواضيع يحبها طفلك.	 
الكشف عن جميع الطرق التي بإمكاننا من خاللها 	 

استخدام الكلامت واللغة يف حياتنا.
قراءة الكتب أو املجالت أو الجرائد يف املنزل أمام 	 

طفلك.
الغناء واالستامع للموسيقى وتعليم األغاين لطفلك.	 

تنمية املهارات االجتامعية
التعلم سمة اجتامعية! لألطفال الودودين الذين 

يستمعون للتعليامت ويتبعونها فرصة أكرب للنجاح يف 
املدرسة، حتى يف ظل التحديات. ساعد طفلك عىل تنمية 

هذه املهارات املهمة من خالل: 

إعطاء الطفل الوقت للعب مع األطفال اآلخرين.	 
تعليم طفلك التعبري عن مشاعره عندما ال يظهر رغبة 	 

يف القيام بأمر ما أو عندما يعاين من مشكلة.
مساعدة طفلك عىل حل املشاكل والهدوء عندما يكون 	 

غاضبًا.
العمل مع طفلك لجعله يستمع للتعليامت ويتبعها.	 

متعة التعلم
لألطفال الذين يحبون الذهاب إىل املدرسة فرصة 

أكربللنجاح! مثة العديد من الطرق لتنمية الفضول لدى 
طفلك وحب التعلم، من بينها:

طرح أسئلة عىل سبيل املثال "ملاذا يعمل ذلك اليشء؟" 	 
أو "ما الذي بعد ذلك؟" لتوسيع اهتامم الطفل يف العامل 

حوله.
مشاركة طفلك يف نشاطات العلوم والرياضيات.	 
ترك املجال أمام طفلك الختيار األلعاب او املجاالت 	 

التي يود تعلمها.
مالحظة الجهود التي يبذلها طفلك، بغض النظر عن 	 

النتيجة.

موارد الرصاص
 	 Genesee County Health Department Lead( برنامج الرصاص التابع لدائرة الصحة يف مقاطعة جينييس

/Program(: www.gchd.us، هاتف: 810-257-3833

 	www. :(Michigan Department of Environmental Quality (DEQ(( اإلدارة العامة للبيئة يف والية ميشيغان

michigan.gov/flintwater

برنامج الحد من التسمم بالرصاص لدى األطفال )Childhood Lead Poisoning Prevention Program) التابع 	 

 (Michigan Department of Health and Human لإلدارة العامة للصحة والخدمات البرشية يف والية ميشيغان

888-322-4453   :phone ;www.michigan.gov/lead :Services (DHHS((

 	www. :(MSU Extension Fight Lead Exposure( موقع ملحق جامعة والية ميشيغان ملكافحة التعرض للرصاص

msue.msu.edu/lead

 	 :(U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC(( املراكز األمريكية ملكافحة األمراض واتقائها

www.cdc.gov/nceh/lead

 	www.epa.gov/lead :(U.S. Environmental Protection Agency (EPA(( وكالة حامية البيئة األمريكية

حقائق حول الرصاص
الرصاص مرض بصحة الجميع، وال سيام األطفال 

الصغار. حافظ عىل سالمة عائلتك من الرصاص 

بتجنب التعرض له. إذا كنت تقيم يف مدينة فلينت 

أو تحصل عىل املياه من نظام املياه التابع للمدينة،  

عليك استخدم مصفاة مرخصة من قبل مؤسسة 

العلوم الوطنية )NSF) للرشب والطهي وتحضري 

حليب األطفال.   تأكد من تغيري الخرطوشة يف 

التاريخ املطبوع عىل العلبة. تذكر أنه من املمكن 

أن تتعرض وأطفالك للرصاص من مصادر عدة 

تتضمن الطالء القديم والغبار واألوساخ والفخار 

ومستحرضات التجميل واأللعاب وبعض أنواع 

العالج املنزيل.  إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن 

الرصاص أو النمو الخاص بطفلك، عليك الكشف عن 

هذه املخاوف لطبيبك. 

ـــم. إن  ـــوغ أقـــى طاقاته ـــراد عـــىل بل ـــة األف ـــة تعمـــل عـــىل تشـــجيع كاف ـــات مختلف ـــة تضـــم ثقاف ـــة متنوع ـــوى عامل ـــن خـــالل ق ـــز م ـــق التمي ـــة وتحقي ـــف العادل ـــرص التوظي ـــن وف ـــدأ العمـــل املتق ـــة ميشـــيغان مبب ـــة والي ـــزم جامع تلت

ـــة أو املعتقـــدات السياســـية أو  ـــوزن أو اإلعاق ـــة أو العمـــر أو الطـــول أو ال ـــة الجنســـية أو الديان ـــس أو الهوي ـــون أو األصـــل أو الجن ـــع بغـــض النظـــر عـــن العـــرق أو الل ـــة ميشـــيغان وموادهـــا متاحـــة للجمي برامـــج ملحـــق جامعـــة والي

ـــة.  ـــو، 1914، بالتعـــاون مـــع وزارة الزراعـــة األمريكي ـــو و30 يوني ـــوين 8 ماي ـــا لقان ـــة ميشـــيغان، تبًع ـــة أو الوضـــع العائـــي أو الخدمـــة يف الجيـــش.     صـــدر دعـــاًم ألعـــامل ملحـــق جامعـــة والي ـــة االجتامعي التوجهـــات الجنســـية أو الحال

1P–24M–02:2016–BP–RM/MR WCAG 2.0 ـــة فقـــط ـــة ميشـــيغان، رشق النســـينغ، ميشـــيغان 48824. نـــرشت هـــذه املعلومـــات ألســـباب تعليمي ـــر، ملحـــق جامعـــة والي ـــر، املدي جيفـــري و. دواي
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أين ميكنك الحصول عىل املساعدة

موارد التعليم املبكر يف مقاطعة جينييس 
 	 FCS تقدم —)FCS( مدارس مجتمع مدينة فلينت

برامج عالية الجودة للتعليم املبكر وخدمات متكاملة 

لدعم األطفال وعائالتهم. تتضمن هذه الخدمات 

 Head Start Greatو Early Head Start برنامجي

Start Readiness/Pre-K لالطالع عىل املزيد من 

التفاصيل حول تسجيل األطفال يف سن الرابعة يف 

 Great Start“  برنامج البدء واالستعداد العايل

Readiness Program”يرجى االتصال عىل الرقم 

6113-767-810. لالطالع عىل املزيد من التفاصيل 

حول تسجيل األطفال يف سن الثالثة و الرابعة يف برنامج 

Head Start يرجى االتصال عىل الرقم .-810-591

5437 لالطالع عىل املزيد من التفاصيل حول  برامج 

التعليم املبكر للنمو املتأخر، يرجى االتصال عىل الرقم 

.810-767-6113

دائرة موارد الحركة االجتامعية يف مقاطعة جينييس 	 

 Genesee County Community Action(

 Resource Department )GCCARD(( Head

Start – Head Start برنامج للتعليم املبكر ممول 

فدراليًا لألطفال يف عمر 3 و 4 سنوات تعتمد برامج 

التعليم املبكر “Head Start” التابعة لدائرة موارد 

 ”GCCARD“الحركة االجتامعية يف مقاطعة جينييس

عىل املناهج القامئة عىل اللعب لتهيئة األطفال ملرحلة 

املدرسة. للحصول عىل املزيد من املعلومات، يرجى 

االتصال عىل الرقم 5613-235-810. )مالحظة: يقدم 

كذلك مرشحات مياه مجانية.) يرجى االتصال عىل 

الرقم 3746-789-810 أو 810-232-2185.

برامج التعليم الخاص التابعة ملدارس جينييس 	 

 GISD تدعم برامج وخدمات – )GISD( املتوسطة

للتعليم املبكر كافة مدارس مقاطعة جينييس من خالل 

تقديم برامج وخدمات التعليم الخاص لألطفال من 

 Early-On سن الوالدة حتى 7 سنوات. يجري برنامج

التابع لـGISD فحوصات للكشف عن حاالت تأخر 

النمو كام يعمل عىل توفري صفوف مدرسية خاصة 

للتعليم الخاص يف مرحلة التعليم املبكر. يرجى االتصال 

عىل الرقم 4883-591-810 للحصول عىل املزيد من 

التفاصيل.

موارد التعليم املبكر
تقدم هذه املنظامت معلومات ونشاطات وموارد عدة 

لدعم النمو املبكر لدى األطفال.

 	http://msue.anr.( ملحق جامعة والية ميشيغان

 (msu.edu/topic/info/early_childhood_develop

– يقدم موارد عدة مثل أستامرات الكتاب العائي 

"Family Book Sheets" الذي يهدف إىل دعم  تطوير 

معرفة القراءة والكتابة.

 	eXtension Child Care (http://articles.

extension.org/child_care) –اطلع عىل النشاطات 

املجانية والفعاليات وقوائم البحث عن النشاطات 

الرتفيهية باستخدام اإلشارات اليدوية واألغاين.

 	eXtension Parenting (http://articles.

extension.org/parenting) – لدعم أولياء أمر 

االطفال يف مختلف األعامر. إشرتك مجانا للحصول عىل 

نرشة إخبارية لتوعية أولياء األمور تتضمن العديد من 

النصائح واالقرتاحات واألفكار.

 	 Public Broadcasting  " خدمة البث العام

(http:// لخدمة أولياء األمور  ")Service )BPS

/www.pbs.org/parents) –  مالحظات مفيدة ألولياء 

األمور مع فعاليات ووسائل تعليمية  لألطفال.

نشاطات للألطفال يف فلينت
 	 – (http://thefcm.org/( متحف فلينت لألطفال

عروض عملية وفرص تعليمية لألطفال من عمر 2 إىل 

10 سنوات..

 	http://sloanlongway.org/Sloan-( متحف سلون

Museum) – استطلع التاريخ املحيل والسيارات 

والتجارب العلمية العملية. 

 	http://sloanlongway.org/( الفلكية  Longwayقبة

longway- planetarium) – استطلع السامء والنجوم!

 	 Huckleberry و سكة حديد Crossroads قرية

(http://www.geneseecountyparks.org/

CRVDefault.asp) – استطلع قرية من التسعينيات 

وتجول عىل سكة حديد حقيقية.

 	http://www.( حدائق مقاطعة جينييس

/geneseecountyparks.org) – اكتشف الخيارات 

املتاحة للتمتع يف مقاطعة جينييس.

موارد إضافية يف مقاطعة جينييس
211

تعمل هذه الخدمة عىل تعريف سكان مقاطعة 	 

جينييس باملوارد اإلجتامعية املتاحة لهم  مبا يف ذلك 

موارد الغذاء والنقل والتعليم والعناية الصحة ومصايف 

املياه وخراطيش املصايف.

تتلقى هذه الخدمة الدعم املحي من قبل يونايتد 	 

 United Way Genesee( واي يف مقاطعة جينييس

(Count

 	www.211.org :هاتف: 211 ، املوقع اإللكرتوين

)Flint Water Department( دائرة مياه فلينت

تقدم خدمات الكشف املجاين عىل املياه.	 

هاتف: 810-787-6537	 

 Genesee County( دائرة الصحة يف مقاطعة جينييس

)Health Department

تقدم معلومات حول الرصاص واملياه ومواقع استالم 	 

مصايف املياه واختبارات فحص الرصاص واختبارات 

السمع والنظر والتطعيم.

هاتف: 810-257-3612	 

ملحق جامعة والية ميشيغان

يقدم صفوفًا مجانية حول التغذية واختبار الرتبة 	 

للكشف عن معدل الرصاص وغريها من الخدمات.

هاتف: 810-244-8500	 

)WIC( النساء والرضع واألطفال

يقدم برنامج النساء والرضع واألطفال األطعمة اإلضافية 

لألمهات الحوامل أو املرضعات ذوات الدخل املحدود 

وللرضع واألطفال حتى عمر 5 أعوام ممن هم عرضة 

لخطر سوء التغذية. للتقدم بطلب االنضامم لربنامج 

النساء والرضع واألطفال، يرجى االتصال عىل الرقم -800

4784-262 )مجانًا) أو 810-237-4537.

املرشوع الطازج التابع لربنامج النساء والرضع واألطفال

إذا كنت تحصل عىل فوائد برنامج النساء والرضع 

واألطفال فأنت مؤهل لتلقي كوبونات املرشوع الطازج 

لرشاء الفواكه والخرضوات املزروعة محليًا! يرسي عىل 

الربنامج من 1 يونيو حتى 31 أكتوبر كل عام.  للحصول 

عىل املزيد من املعلومات يرجى االتصال بربنامج النساء 

والرضع واألطفال يف مقاطعة جينييس عىل الرقم -810

4537-237 أو عىل ملحق جامعة والية ميشيغان عىل 

الرقم 810-244-8500.

املوارد
الربط بني التنمية االجتامعية والسلوكيات وبني  االستعداد للمدرسة. مركز األسس االجتامعية والعاطفية للتعليم املبكر. 

http://csefel.vanderbilt.edu/resources/inftodd/mod4/4.3.pdf  2010). نقل عن(

 U.S. Department of( التدخالت التعليمية لألطفال املعرضني للرصاص. دائرة الصحة والخدمات البرشية األمريكية

http://www.cdc.gov/nceh/lead/publications/Educational_ نقل عن .Health and Human Services(. (2015(

Interventions_Children_Affected_by_Lead.pdf

(U.S. Environmental Protection Agency( تعرف عىل الرصاص ]ملحة عامة وحقائق[ وكالة حامية البيئة األمريكية 

http://www.epa.gov/lead/learn-about-lead 2015). نقل عن(

تقدير 
إنتاج خدمات ANR اإلبداعية ملحلق جامعة والية 

.(msue.anr.msu.edu( ميشيغان

صدر بالتعاون مع مبادرة الصحة العامة لطب األطفال 

.)Pediatric Public Health Initiative(
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