
 

 

 مجموعة أدوات وسائل 
 التواصل االجتماعي

 
 موقع بوابة والية نيويورك اإللكترونية وتطبيق الهاتف المحمول لآلباء

 
إحدى مشروعات منحة النمو قبل  (www.nysparenting.orgتُعّد بوابة والية نيويورك اإللكترونية لآلباء )

يضم الموقع  من الميالد حتى سن الخامسة، التابعة لمجلس والية نيويورك المعني باألطفال واألُسر. المدرسة،
ها مجلس والية نيويورك المعني باألطفال واألُسر بمساعدة شركاء  مخصصة لآلباء أربعة مواقع اإللكتروني أنشأ

مي الرعاية.   الوالية الحكوميين؛ لمساعدة اآلباء ومقّدِّ
 

مو الرعاية، واختصاصيو الخدمات االجتماعية، على بناء ثقافة إيجابية من الرعاية يمكن أن يس اعد اآلباء، ومقّدِّ
هذه المصادر لتوعية األُسر بخيارات األبوية؛ رعاية األطفال، والنصائح المفيدة؛ للتعامل مع  من خالل استخدام 

-باإلضافة إلى ذلك، تمت إضافة مصادر مرض كوفيدالدعم لآلباء.  وأماكن الحصول على المخاوف المتعلقة بالنمو
بأن "والية نيويورك باتت في  2020عندما أعلن السيد )كومو( حاكم نيويورك في نهاية شهر مارس  لآلباء 19

يواصل المجلس تحديث المصادر  توقف مؤقت"، واحتاجت األُسر إلى تعلم كيفية تربية أبنائها خالل تفشي الوباء.
  بانتظام.

  بوابة والية نيويورك لآلباءاقع األربعة على المو
ة من والية نيويوركمحّدد مواقع برامج رعاية األطفال، وبعد المدرسة، •  يوّفِّر  :والزيارات المنزلي

معلوماٍت عن برامج رعاية األطفال، وبعد المدرسة، والزيارات المنزلية في مكان واحد يسهل الوصول 
 إليه.

ا  تكم في التربية.دليل األعوام الخمسة األولى من رحل : بداية الحياة معًا:دليل اآلباء•  ًمّ سواًء كنت أبًا أم أ
ا  ة، أو عًمّ )عن طريق الوالدة، أو التبني، أو كفالة الطفل(، أو جًدا، أو شريًكا، أو صديق عائلة، أو عم

همية.  يتحمل مسؤولية األطفال، فإن ما تقوله وتفعله أثناء أداء دورك بصفتك أًبا، لهو أمر بالغ األ
ة اإلنسانية، واإلعاقة، يوفر  :متصفح األنظمة المتعددة•  وصواًل إلى معلومات عن الصحة، والتعليم، والخدم

مي  في موقع إلكتروني واحد سهل االستخدام. تم إنشاؤه من أجل الشباب، واآلباء، وأعضاء العائلة، ومقّدِّ
مة خدمية للطفل واألسرة.الرعاية، والذي يعتمد على الدعم المُقَدّم   من عدة أنظ

تعلَّم كيف تُعّزز ثقة طفلك، وتحافظ على طريقه الصحيح مع العمل المدرسي،  :حضور جميع الطالب• 
  وتحمي طفلك من المتنمرين، وتحافظ على طفلك بصحة جيدة.

  

http://www.nysparenting.org/
https://www.nysparenting.org/
https://www.nysparenting.org/
https://nysccf.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=bde3bc9d78e84ce193abfbe297dcb0ac
https://www.nysparentguide.org/
https://www.nysparentguide.org/
https://www.msnavigator.org/
https://www.msnavigator.org/
https://www.everystudentpresent.org/
https://www.everystudentpresent.org/


 

 

هًزا للتنزيل على  NYS Parent Portalتُعتبر بوابة   App Storeأيًضا تطبيًقا للهاتف المحمول وجا
ة مفيدة!Google Play Storeو  ! بادر بتنزيل التطبيق اليوم للحصول على نصائح تربوي
 

بوابة والية نيويورك  NYS Parent Portalتم إنشاء 
(www.nysparenting.org كجزء من فعالية تحقيق الحّد األقصى من خيارات ،)

التي تم منحها إلى مجلس والية نيويورك  NYSB5اآلباء ومعرفتهم من المنحة األولية 
هذا المشروع من خالل رقم المشروع   المعني باألطفال واألُسر. أمكن تنفيذ 

90TP0019-01-01ورة عن الرأي . يتحمل المؤلفون مسؤولية محتواه، وال يُعّبر بالضر
 ة، ومركز إدارة األطفال واألُسر.الرسمي من وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكي

 وسائل التواصل االجتماعي 
تذّكر؛ الرسائل الناجحة عبارة عن موضوعات قصيرة وجذابة التي تشمل محتوى ونصائح أصلية حول طريقة 

مهورك عن طريق الموقع، والعمر،  الكالم، والقراءة، والغناء مع األطفال كل يوم. يمكن أن يساعدك استهداف ج
هم. وال تنَس تنسيق  والتصنيفات األخرى، على الوصول إلى األشخاص الذين يرغبون في سماعك أكثر من غير

 الوسوم، والرسومات، والتوقيت مع شركائك المحليين؛ للحصول على أقصى تأثير.
 

هذه على رسائل رئيسية لمشاركتها مع العائالت وأدوات التواصل  مجموعة أدوات التواصل االجتماعيتحتوي 
لجعل الموضوعات سهلة المشاركة، فقد صنعنا بعض مواضيع االجتماعي؛ لتشجيع التعليم المبكر وتعزيزه. 

  التواصل االجتماعي المقترحة. ولكن نرحب بإنشاء مواضيعك الخاصة!
 

مها على أي منصة تواصل يوجد أدناه بعض مواضيع التواصل االجتماعي " اهزة للنشر" التي يمكنك استخدا الج
 Facebook( و"اإلعجاب" بصفحة @nysccf) Twitterاجتماعي. تأَكّد من متابعة المجلس على 

(@nysccf الخاصة بنا؛ حتى ) يمكننا رؤية منشورك ومتابعتك بدورنا! يمكن أن يساعد تشجيع مصادر التربية
 NYSتم تطوير بوابة  من والية نيويورك، على نشر الوعي بشكل أكبر وتوصيل األُسر إلى المصادر المتاحة لهم.

Parent Portal .لوضع جميع مصادر التربية في مكان واحد  
 

 NYS Parent Portalابة أدوات التواصل االجتماعي لحملة بو
 

نرحب بأن تنشر مواضيعك على أي من منصات التواصل االجتماعي الخاصة بنا التي  أين:
مها مؤسستك )   (Snapchat، أو Instagram، أو Facebook، أو Twitterتستخد

 
 # LetsTalkAboutParenting #NYSParentPortal  الوسوم:

 
 :NYSCCF Twitter: NYSCCF@ Facebook@ العالمات:

  

https://twitter.com/nysccf
https://www.facebook.com/NYSCCF/


 

 

 عينات الرسومات المنشورات المقترحة عينات الرسومات
مجلس والية نيويورك المعني باألطفال هل تعلم أن @ 

، له تطبيق رائع يتيح لك الوصول إلى واألُسر 
 NYSالنصائح والمصادر المفيدة؟ بادر بتنزيل 

Parent Portal  اليوم للحصول على معلومات
مفيدة عن التربية! ابحث عن الفراشة الزرقاء في 

App Store و.Google Play Store 
#LetsTalkAboutParenting 

#NYSParentPortal 

 

 

من  NYS Parent Portalهل تحققت من تطبيق 
@NYSCCF ؟ بادر بتنزيلNYS Parent 

Portal  اليوم للحصول على معلومات مفيدة عن
 App Storeالتربية! ابحث عن الفراشة الزرقاء في 

Google Play Store. و
#LetsTalkAboutParenting 

#NYSParentPortal 

 

  
مي رعاية  هل تبحث عن معلومات عن التربية أم مقدِّّ

 NYS Parent Portalاألطفال؟ يستطيع تطبيق 
 Appابحث عن الفراشة الزرقاء في  مساعدتك!

Store و .Google Play Store
#LetsTalkAboutParenting 

#NYSParentPortal 

 



 

 

ينبغي عدم التأخير في بدء بناء عالقة قوية وثقة  
 NYSمتبادلة مع أطفالك. بادر بتنزيل تطبيق 

Parent Portal  اليوم للمساعدة. ما عليك سوى
البحث عن الفراشة الزرقاء.. 

#LetsTalkAboutParenting 
#NYSParentPortal 

 
 

 

 

اليوم  NYS Parent Portalبادر بتنزيل تطبيق 
للحصول على معلومات مفيدة عن التربية! متاح في 

App Store وGoogle Play Store ما .
عليك سوى البحث عن الفراشة الزرقاء. 

#LetsTalkAboutParenting 
#NYSParentPortal 

 

 

 NYS Parent Portalبادر بتنزيل تطبيق  
للحصول على معلومات مفيدة عن التربية بسهولة 

؛ عن Androidو Appleويسر! متاح على أجهزة 
" في NYS Parent Portalطريق البحث على "

App Store وGoogle Play Store . ما عليك
سوى البحث عن الفراشة الزرقاء. 

#LetsTalkAboutParenting 
#NYSParentPortal 

 
 



 

 

 
 Talking Is Teaching أدوات التواصل االجتماعي لحملة 

 
نرحب بأن تنشر مواضيعك على أي من منصات التواصل االجتماعي الخاصة بنا  أين:

مها مؤسستك ) ، أو Instagram، أو Facebook، أو Twitterالتي تستخد
Snapchat ) 

 
 # NYLovesTalkingisTeaching  الوسوم:

 
 @ :NYSCCF Twitter: NYSCCFFacebook@  العالمات:

 
 عينات الرسومات

 
هل للتأكد من أنها أدوات فعَّالة لتساعد  اآلباء هذه التصاميم جميلة، ولكن ال تدعها تخدعك! تم بذل مجهود علمي مذ

تمت استشارة معلمو الطفولة المبكرة، والباحثون، واألطباء للمساعدة على  على التحدث، والقراءة، والغناء ألطفالهم.
صناعة نظام يعمل عبر فترات نمو مختلفة؛ من األسابيع األولى من الحياة التي ال يستطيع فيها الطفل الكالم، حتى 

 وفهم المفاهيم المجردة.وقت الحق عندما يستطيع الطفل التحاور 
 

! شارك بلغات مختلفة NYS Parent Portalبوابة من  # TalkingisTeachingيمكنك تحميل ملصقات 
 NYSCCF@ استخدام الوسمالمعني باألطفال واألُسر عن طريق  NYSكيفية استخدام الملصقات مع مجلس 

ة من والية نيويورك على نشر الوعي Twitterو Facebookعلى  . يمكن أن يساعد تشجيع مصادر التربي
لوضع جميع  NYS Parent Portalبشكل أكبر وتوصيل األُسر إلى المصادر المتاحة لهم. تم تطوير بوابة 

 مصادر التربية في مكان واحد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nysparenting.org/posters


 

 

 المنشورات المقترحة عينات الرسومات

  

  دعونا نتحدث عن الكتب
 # NYLovesTalkingisTeaching  معًا! 

  عندما تتحدث، وتقرأ، وتغني مع طفلك؛ حتى قبل أن
 يفهم الكلمات، فأنت تساعده على التعلُّم.
NYLovesTalkingisTeaching # 

 

  

 .هيا بنا نتحدث عن اليدين والقدمين معًا 
NYLovesTalkingisTeaching # 

  يمكنك لعب "الغميضة" في أثناء تلبيس طفلك. اسأل
ها أنت  "أين )اسم طفلك(؟" عند تلبيس طفلك. ثم قُل، "

 # NYLovesTalkingisTeachingهنا!" 

  

  هيا بنا نتحدث عن الطعام معًا 
NYLovesTalkingisTeaching # 

  ،بينما تطعم طفلك، استخدم كلمات لوصف مذاق الطعام
هذه  هذا الزبادي طري". " والشعور به، وكيف يبدو. "

الموزة الصفراء حلوة!" 
NYLovesTalkingisTeaching # 

  

  هيا بنا نتحدث عن العالم معًا 
#NYLovesTalkingisTeaching # 

 ،كلما زاد عدد الكلمات والمحادثات التي تشاركونها معًا 
هًزا للتعلّم بشكل أفضل. أنت مُعلِّّم  أصبح طفلك جا

  NYLovesTalkingisTeachingطفلك األول! 
# 

 
  

https://emojipedia.org/books/
https://emojipedia.org/books/
https://emojipedia.org/books/


 

 

 NYS Parent Portalتوقيعات البريد اإللكتروني لحملة بوابة 
 

 عبارات توقيع البريد اإللكتروني    أين:
 

ها لآلباء؛ نوفِّّر  NYS Parent Portalمن أجل تعزيز بوابة  وجميع المصادر التي تقدم
ا  هنا على بعض األمثلة عَمّ بعض العبارات التي يمكن إضافتها إلى عبارات التوقيع الموجودة بالفعل. يمكنك العثور 

اإللكتروني الخاص بك. وفَّرنا نوعين من  outlookه إلى رسائل بريد تضيفه للتوقيع، باإلضافة إلى طريقة إضافت
دهما يوصل إلى   . تنزيل تطبيق بوابة اآلباءواآلخر يوصل إلى الموقع اإللكتروني لبوابة اآلباء عبارات التوقيع؛ أح

 
،  اختر أكثر توقيع يعجبك  أوالا

 
 NYS Parent Portalتوقيعات البريد اإللكتروني من 

  موقع بوابةNYS Parent Portal 
o تحقق منها  هل رأيت أحدث مصادر األُسرة؟nysparenting.org 
o  بوابة تحقق منNYS Parent Portal  علىnysparenting.org  
o  بوابة هل تبحث عن نصائح ومصادر مفيدة عن التربية؟ تحقق منNYS Parent Portal. 
o  يتمثَّل دور األب في التعليم. بوابةNYS Parent Portal .يمكنها المساعدة 
o التربية صعبة. بوابة NYS Parent Portal !ها المساعدة  يمكن

 
  تنزيل تطبيقNYS Parent Portal 

o  همية. بادر بتنزيل تطبيق اليوم  NYS Parent Portalيُعّد دورك كأحد الوالدين بالغ األ
 للحصول على معلومات مفيدة عن التربية! 

  
 

o  يحتاج كل أب إلى الدعم والمساعدة! بادر بتنزيل تطبيقNYS Parent Portal  للحصول على
 نصائح حول التربية.

  
 

o  عندما يتعلق األمر بالتربية، فلدينا كل يوم شيء جديد. بادر بتنزيل تطبيق بوابةNYS Parent 
Portal .لمعرفة المزيد 

  
  

https://www.nysparenting.org/
https://www.nysparenting.org/
https://www.nysparenting.org/
https://www.nysparenting.org/
https://www.nysparenting.org/
https://apps.apple.com/us/app/nys-parent-portal/id1490917046
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parentportal
https://apps.apple.com/us/app/nys-parent-portal/id1490917046
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parentportal
https://apps.apple.com/us/app/nys-parent-portal/id1490917046
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parentportal


 

 

 
o  ال بأس في أن تطلب المساعدة. بادر بتنزيل تطبيقNYS Parent Portal  للحصول على

 نصائح حول التربية!

  
 

o  إن تطبيقNYS Parent Portal  متاح علىApp Store وGoogle Play Store ما .
 عليك سوى البحث عن الفراشة الزرقاء.

  
 

 على النحو التالي: اإللكتروني NYS Parent Portalموقع  ستكون توقيعات 

 يمكنك نسخ عبارة التوقيع مباشرة من هذا المستند.  .1
 الخاص بك على اإلنترنت  outlookانتقل إلى بريد  .2

مة االستفهام  زر اإلعداداتثم ستنتقل إلى  .3  أعلى الزاوية اليمنى بين الجرس وعال
عند النقر على زر اإلعدادات، سترى شيئًا يذكر المظهر وخيارات أخرى. سترى في الجزء األسفل من  .4

مة اإلعداد هذه   انقر عليها! Outlookعرض جميع إعدادات قائ
اإلنشاء ستظهر مزيد من الخيارات. ستكون على قائمة التصميم افتراضيًّا. سترى في العمود األوسط  .5

 أسفل التصميم. انقر عليه!  والرد
 ! توقيع البريد اإللكترونيلقد وصلت اآلن إلى  .6
هنا لصق عبارة التوقيع التي نسختها سابًقا من المستند النصي، واضغط على حفظ! .7 ستصبح  يمكنك 

 مستعًدا على أكمل وجه!
 

 على النحو التالي: NYS Parent Portalتنزيل تطبيق  ستكون توقيعات 

 يمكنك نسخ عبارة التوقيع التي تعجبك  .1
كصورتين على جهاز  google playباإلضافة إلى  store appستحتاج إلى حفظ أيقونتي  .2

 الكمبيوتر الخاص بك

   
 الخاص بك على اإلنترنت  outlookانتقل إلى بريد  .3

مة االستفهام  زر اإلعداداتثم ستنتقل إلى  .4  أعلى الزاوية اليمنى بين الجرس وعال
عند النقر على زر اإلعدادات، سترى شيئًا يذكر المظهر وخيارات أخرى. سترى في الجزء األسفل من  .5

مة اإلعداد هذه   انقر عليها! Outlookعرض جميع إعدادات قائ
اإلنشاء ستظهر مزيد من الخيارات. ستكون على قائمة التصميم افتراضيًّا. سترى في العمود األوسط  .6

 أسفل التصميم. انقر عليه!  والرد
 الخاص بك! توقيع البريد اإللكترونيلقد وصلت اآلن إلى  .7
هنا لصق عبارة التوقيع التي نسختها سابًقا من المستند النصي  .8  يمكنك 

https://apps.apple.com/us/app/nys-parent-portal/id1490917046
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parentportal
https://apps.apple.com/us/app/nys-parent-portal/id1490917046
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parentportal
https://apps.apple.com/us/app/nys-parent-portal/id1490917046
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parentportal


 

 

 أقصى يسار الصندوق األبيض لتوقيع البريد اإللكتروني الخاص بك  الصورة أيقونةستنتقل إلى  .9
اللتين حفظتهما على  google playوأيقونة  store appة يمكنك هنا إدخال كل من أيقون .10

 جهاز الكمبيوتر الخاص بك 
ها، وبعد ذلك ستجد األداة في الصندوق  apple app storeستنقر على أيقونة  .11 مرة واحدة لتمييز

 إلدخال الروابط.  دائرتين متقاطعتيناألبيض الذي يحتوي على 
هذا الرابط  .12 parent-https://apps.apple.com/us/app/nys-ستُدخل 

portal/id1490917046  تم اآلن ضبط أيقونةapple . 
ها، وبعد ذلك ستجد األداة في الصندوق  google playستنقر على أيقونة  .13 مرة واحدة لتمييز

 إلدخال الروابط.  دائرتين متقاطعتينيحتوي على األبيض الذي 
هذا الرابط  .14 ستُدخل 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parentportal  تم اآلن
 googleضبط أيقونة 

 
  الخاص بك! اضغط على حفظـ وستصبح مستعًدا على أكمل وجه!البريد اإللكترونيتوقيع لقد أكملت اآلن 
 

https://apps.apple.com/us/app/nys-parent-portal/id1490917046
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