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 2الجزء  -موارد إضافیة للعائالت 

 

 إلى عائالتنا األعزاء،

نحن نعلم أن الكثیر منكم قد اتخذوا المھمة الھائلة المتمثلة في تغییر روتینكم الیومي بسرعة كبیرة في وقت 
ألحبائكم. نریدكم أن تعرفوا أنكم تقومون بعمل رائع وأنكم تقومون بما  األزمات، والعمل كنظام دعم قوي

یكفي. بینما تستمرون في إدارة األولویات والتكیّف مع اللحظات الیومیة خالل ھذه األوقات، ال تنسوا أن 
 تربتوا على ظھركم من أجل العمل الرائع الذي تقومون بھ للحفاظ على الوضع الطبیعي لطفلكم وعائلتكم

 خالل ھذا الوقت.

إلى كل األمھات واآلباء واألخوال والخاالت واألعمام والعمات واألبناء المتبنین واألجداد والجدات ومقدمي 
 الرعایة، لدیكم بالفعل ما یلزم لمساعدة طفلكم على النمو واالزدھار خالل ھذا الوقت، ونحن ھنا لدعمكم.

ا مع طفلكم. تھدف ھذه األنشطة إلى أن تكون ممتعة نحن نشارك الفرص معكم التي قد تقررون تجربتھ
 وتعزز التعلم، وتساعدكم على تحدید الخدمات المفیدة المتوفرة بالقرب منكم.

یرجى تفحص واختیار األنشطة والمنصات التي تفید عائلتكم وطفلكم، وتذكروا أن تأخذوا األمور ببساطة. 
اه أو ببساطة قضاء بعض الوقت مع بعضكم البعض. مع قد یعني ھذا القیام بنشاط واحد من األنشطة أدن

 مرور الوقت، قد تتمكنوا من تھیئة أنفسكم وطفلكم لألنشطة والتجارب الجدیدة.

ملحوظة: لم یتم فحص المواقع اإللكترونیة والتطبیقات ھذه لبروتوكوالت الخصوصیة أو أمان البیانات من 
 قبل إدارة التعلیم أو بلدیة مدینة نیویورك.

 

 

 برامج وخدمات مدینة نیویورك 

تعمل بلدیة مدینة نیویورك على توسیع اختبار مرض  :قوموا بإجراء االختبار في مجتمعكم ●
)19-COVID بانتظام لمزید من المواقع حیث ) بسرعة في جمیع األحیاء الخمسة. تحققوا مرة أخرى

 یستمر فتح مواقع لالختبار.

●  ً  ھذه الخریطة التفاعلیةاستكشفوا  :المنظمات القریبة منكم التي تدعم العائالت المتنوعة ثقافیاً ولغویا
التي تدرج المنظمات المجتمعیة المكرسة لخدمة العائالت المتنوعة لغویًا وثقافیًا في مدینة نیویورك. 

https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/resources/covid-testing.page
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
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یمكنكم البحث حسب الحي أو الرمز البریدي للتعرف على الوكاالت ومجموعات المناصرة ومنظمات 
 الشباب داخل مجتمعكم.

توفر أداة المعلومات  :على موارد الصحة النفسیة للبالغین وأفراد العائلة من بلدیة المدینة الحصول  ●
) قائمة شاملة للدعم بدون تكلفة أو بتكلفة منخفضة لدعم الصحة البدنیة HITEالصحیة للتمكین (

 والعقلیة:

ساعة بمجموعة متنوعة من اللغات  24توفر خطوًطا ساخنة على مدار  )NYC Wellخدمة ( ○
 لدعم الصحة العقلیة والتكیّف والرفاھیة.

توفر موارد لألسرة في جمیع أنحاء الوالیة بما في ذلك المشورة والدعم  مراكز موارد األسرة ○
 الجماعي.

في حین أن العدید من الموارد المذكورة أعاله بدون تكلفة للخدمات ذات التكالیف، فقد أصدرت  ○
مطالبة شركات التأمین بالتنازل عن الخصومات، أو المدفوعات  الطوارئ تعلیمات والیة نیویورك

، أو التأمین المشترك لزیارات التطبیب عن بُعد داخل الشبكة، بما في ذلك )copaysالمشتركة (
خدمات الصحة العقلیة. خدمات الصحة النفسیة عالیة الجودة ومنخفضة التكلفة وبدون تكلفة 

). یمكن لسكان نیویورك غیر المؤھلین للحصول NYC Careمضمونة أیًضا ألعضاء برنامج (
اتصلوا  أو  NYCCare.nyc   على التأمین الصحي أو ال یمكنھم تحملھ النقر ھنا للتسجیل

 .646-692-2273بالرقم 

إعانات الطعام خالل الجائحة  المعونات الغذائیة لجمیع تالمیذ المدارس العامة في مدینة نیویورك: ●
)Pandemic EBT( ) إعاناتEBT-P بینما یتعلم التالمیذ ) ھي برنامج للعائالت لشراء الطعام

من المنزل. یشارك ھذا المورد أنھ في مدینة نیویورك، یكون كل تلمیذ(ة) في مدرسة عامة یتراوح 
عاًما مؤھالً، بغض النظر عن الدخل أو حالة الھجرة. سیتم إصدار اإلعانات  21و  3عمره بین 

 تلقائیًا؛ ال یوجد طلب تقدیم أو وثائق مطلوبة.

) ھو موقع إلكتروني مناسب Growing Up NYCموقع ( :)Growing Up NYCموقع ( ●
للھاتف المحمول یسھل على العائالت التعرف على برامج بلدیة المدینة والوصول إلیھا، باإلضافة إلى 

نشطة المتاحة من خالل الوكاالت الحكومیة وشركاء المجتمع باللغتین اإلنكلیزیة الخدمات واأل
) تظھر اآلن في DECE) وموارد العائالت التي تنتجھا (COVID-19واإلسبانیة. محتوى جائحة (

 ھذه الصفحة من الموقع اإللكتروني.

http://hitesite.org/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://ocfs.ny.gov/main/publications/Pub5071.pdf
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr20203171
https://www.nyccare.nyc/
https://www.nyccare.nyc/
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/resources-for-families-with-young-children/
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 األنشطة الرقمیة والعملیة لألطفال

تطبیق تعلیمي مجاني وممتع مع اآلالف من األنشطة  :)Khan Academy Kidsأكادیمیة ( ●
 سنوات. 7-2والكتب لألطفال الصغار الذین تتراوح أعمارھم بین 

خدمة بث لألطفال، حیث تنبض كتب القصص بالحیاة. الشھر األول مجاني. "إن  :)Vooksموقع (  ●
مھمتنا ھي تحسین الوقت الذي یقضیھ األطفال أمام الشاشة. على عكس الرسوم المتحركة واألفالم 

) لخیال األطفال بالتفاعل؛ ویشجع القراءة؛ ةیعزز االنتباه والتركیز. Vooksالتقلیدیة، یسمح موقع (
) تحدید قیمة الوقت الذي یقضیھ Vooksإضفاء الحیویة على كتب القصص، یعید موقع ( من خالل

 األطفال أمام الشاشة."

یتحدث إلمو مع صدیقتھ  :لوبیتا نیونغ تحب بشرتھا ):Sesame Streetبرنامج شارع سمسم (  ●
الجیدة لوبیتا عن البشرة. یأتي البشرة في جمیع أشكال القوام وظالل األلوان المختلفة. جلد إلمو قابل 

 للدغدغة للغایة. جلد لوبیتا لونھ بني جمیل. األھم من ذلك كلھ أنھم یتحدثون عن حب بشرتك.

 Sesameمقطع فیدیو قصیر یظھر فیھ إلمو من ( :الدكتور غوبتا یعلّم إلمو كیفیة صنع قناع  ●
Street/والدكتور (Sanjay Guptaمو كیفیة صنع قناع للوجھ في المنزل.، حیث یتعلم إل 

تعلیم راجعوا موقع  :سنوات 6إلى  3دروس یومیة مجانیة في الرسم عبر اإلنترنت لألطفال من سن  ●
سنوات. في صباح أیام اإلثنین  6إلى  3ھذا الموقع مناسب لألعمار من  الرسم عبر اإلنترنت مجاناً،

 Wendyمع الفنانة ) Instagram Liveصباًحا على ( 10إلى الجمعة، في الساعة 
MacNaughton. 

سیبدو العام الدراسي مختلفًا قلیالً عن أي عام دراسي آخر، ویرحب  :)Nogginمعسكر ( ●
)Nogginفي المعسكر  ) بالعائالت في معسكر یومي افتراضي مجاني حیث یصبح األطفال مشاركین

) المجاني الخاص Nogginإلى جانب الشخصیات التي یحبونھا. قم بالتسجیل للحصول على حساب (
 Noggin Cares.بك من خالل 

 

 معلومات عن األبوة/ دعم تعلم األطفال

دقائق والذي أنتجتھ  3 یقدم ھذا الفیدیو الذي مدتھ :فیدیو عن كیفیة التحدث مع األطفال عن العرق ●
 مؤسسة 

)The Atlantic إرشادات حول طرق مختلفة للتعامل مع المحادثات العرقیة مع األطفال، وكیفیة (
یقول المؤلف جیمار تیسبي: "إن أسوأ محادثة یمكن للبالغین أن یجروھا مع دمجھا في الحیاة الیومیة. 

اإلطالق". "التحدث إلى األطفال حول العرق یجب األطفال حول العرق ھي عدم إجراء محادثة على 
 أن یحدث مبكًرا، وبصراحة، وبصدق."

https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
https://watch.vooks.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xIC2hHECZ6Y
https://www.youtube.com/watch?v=xIC2hHECZ6Y
https://www.cnn.com/videos/health/2020/04/25/elmo-sesame-street-people-wearing-masks-gupta-sot-town-hall-vpx.cnn
https://insideschools.org/news-&-views/free-daily-online-art-classes-for-3-6-year-olds
https://insideschools.org/news-&-views/free-daily-online-art-classes-for-3-6-year-olds
https://insideschools.org/news-&-views/free-daily-online-art-classes-for-3-6-year-olds
https://insideschools.org/news-&-views/free-daily-online-art-classes-for-3-6-year-olds
https://www.noggin.com/noggin-cares-nyc-doe/?step=sign-up
https://www.noggin.com/noggin-cares-nyc-doe/
https://www.noggin.com/noggin-cares-nyc-doe/
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
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 20یعالج ھذا المقطع الصوتي الذي مدتھ  :التحدث عن العرق مع األطفال الصغار: )NPRمقطع ( ●
على حیاتھم. ویقدم سنوات) للعرق وتأثیره  5دقیقة كیف فھم األطفال الصغار (من الوالدة حتى 

 استراتیجیات ملموسة للتحدث مع األطفال الصغار حول األحداث الجاریة ولحظات الحیاة الیومیة.

 :)Covid-19ل حدیثي الوالدة حول جائحة () للرضع/ األطفاDOHإرشادات إدارة الصحة (  ●
إرشادات لألشخاص الحوامل والرضاعة الطبیعیة ورعایة األطفال حدیثي الوالدة خالل جائحة 

)Covid-19.( 

مقاالت وأوراق لعب قابلة للطباعة وحرف وأنشطة وسلسلة من المنتدیات  :)HITNموقع شبكة ( ●
) كما تظھر على فیسبوك أو إنستغرام لمساعدة HITNالمباشرة مع المستشارین التعلیمیین لشبكة (

 اآلباء ومقدمي الرعایة على االستكشاف في ھذا الوقت الصعب مع أطفالھم الصغار.

تدعم ھذه المجموعة من الموارد لألطفال الذین تتراوح أعمارھم  !)s Learn, NYC’Letبرنامج ( ●
، وھو شراكة بین مجموعة )s Learn, NYC’Let!أعوام المسلسل التلفزیوني العام ( 8و  3بین 

WNET  وإدارة التعلیم لمدینة نیویورك. تم تصمیم ھذه السلسلة لتكملة التعلّم عن بُعد وتتضمن
 مھارات القراءة األساسیة وتعلیم القراءة والكتابة والعلوم والدراسات االجتماعیة.

، من التنفس العمیق )SELست ممارسات للتعلم االجتماعي والعاطفي ( :) لھذه اللحظةSELصائح (ن ●
 إلى الحدیث الذاتي، والتي یمكن أن تساعد كال من اآلباء واألطفال على التعامل مع التوتر والقلق.

الخطوات التي  عندما تتصاعد عواطف الطفل، كیف یمكن ألحد الوالدین أن یجد أفضل ما عنده؟  ●
): RULERفاءة العاطفیة، باستخدام طریقة (یمكن أن یتخذھا اآلباء لمساعدة أطفالھم على تعزیز الك

 التعرف، والفھم، والتسمیة، والتعبیر، والتنظیم.

مجموعة متنوعة من  :) في المنزل للطفولة المبكرةSELاستراتیجیات للصحة العاطفیة االجتماعیة ( ●
االستراتیجیات في المنزل لتعزیز الصحة العاطفیة االجتماعیة. یمكن تصنیفھا حسب مستوى الصف 

 والمدة.

بطاقات المرح مع المشاعر ھي طریقة مرحة تساعد طفلكم على التعرف على  :المرح مع المشاعر ●
 المشاعر وإدارتھا معًا. ھذا المورد متاح اآلن للعائالت لتنزیلھ واستخدامھ في المنزل!

مورد لمساعدة العائالت على فھم كیف یعاني األطفال من  :ردود الفعل المتعلقة بالعمر لحدث صادم ●
 األحداث الصادمة، والتعبیر عن محنتھم المستمرة، وكیفیة إعادة التوازن إلى حیاة األطفال والعائالت.

 Too Small Toمقدم لكم من قبل برنامج ( :)Talking is Teachingالحدیث ھو تدریس ( ●
Fail في مؤسسة كلینتون. موارد للحصول على نصائح وأفكار بسیطة حول التحدث والقراءة والغناء (

 مع األطفال الصغار خالل اللحظات الیومیة.

https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-pregnant-people.pdf
https://hitnlearning.org/parents-corner/advice-from-hitn-learning-experts/
https://ny.pbslearningmedia.org/collection/lets-learn-nyc/
https://www.morningsidecenter.org/teachable-moment/lessons/sel-tips-moment
https://www.kqed.org/mindshift/55708/when-a-childs-emotions-spike-how-can-a-parent-find-their-best-self
https://ggie.berkeley.edu/practices/?level=11
https://infohub.nyced.org/working-with-the-doe/early-childhood/early-childhood-educators/building-family-community-relationships
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/age_related_reactions_to_traumatic_events.pdf
https://talkingisteaching.org/resources
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سنوات مع  5ملصقات األنشطة لألطفال من سن  :على طول الطریق إلى صف الروضة وما بعده  ●
 نصائح وأنشطة سھلة ومحددة حسب العمر للمساعدة على إعداد األطفال للتعلم والمدرسة.

بیان الرابطة الوطنیة  :التحدث إلى األطفال حول القضایا الكبرى في العالم  المحادثات التي تھم:  ●
) حول أھمیة التحدث إلى األطفال حول ما یحدث في العالم. NAEYCلتعلیم األطفال الصغار (

 ء ھذه المحادثات حتى یفھم األطفال ویكون لدیھم إحساس أقوى باألمان.  إرشادات حول كیفیة إجرا

روس مع التأثیر المتزاید لفی الحفاظ على الصحة في المنزل ):ReadyRosieبرنامج مؤسسة ( ●
 مجموعة األدوات المجانیة ھذه) بوضع ReadyRosie، قامت مؤسسة ()COVID-19(مرض 

 كمورد لدعم األسر بالمعلومات والموارد لدعم األطفال في رعایتھم.

یوفر موقع  موارد باللغة اإلسبانیة لعائالت المتعلمین مزدوجي اللغة ):Para Padresبرنامج ( ●
Habladll.org  موارد اللغة اإلسبانیة القائمة على البحث لعائالت األطفال دون سن الخامسة الذین

 یتعلمون أكثر من لغة واحدة في المنزل والمدرسة.

s ’Harvardروع (لقد طور مش :لغة 35) متوفرة بـ COVID-19صحائف حقائق مرض (  ●
Health Literacy and COVID-19 Project أوراق نصائح مناسبة للسن عن مرض (

)COVID-19.بمجموعة متنوعة من اللغات ( 

اآلن مجانًا لعائالت إدارة التعلیم بمدینة  :)Sparkler: Play for Parentingتطبیق ( ●
ھو تطبیق یقدم أنشطة تعلیمیة قائمة على Sparkler : )Play for Parentingتطبیق ( نیویورك!

 أو )App Storeمتجر التطبیقات (اللعب یمكنك القیام بھا مع طفلكم. قوموا بتنزیل التطبیق مجاناً من 
وموا بإنشاء ) للمرة األولى، قSparkler. عندما تفتحوا تطبیق ()Google Playتطبیقات جوجل (

استخدموا  حساباً جدیًدا. في المرة القادمة، قوموا بتسجیل الدخول باستخدام الطریقة التي اخترتموھا.
. اختاروا ) مجانًاSparklerالوصول إلى تطبیق (الذي سیمنحكم  للتسجیل 2-1-2-1الكود 

"Family" من القائمة المنسدلة. أنقروا على "Play اللعب خارج الشاشة " للحصول على أفكار حول
 لتنمیة قلب طفلكم وعقلھ وجسمھ وكلماتھ.

http://cmom.org/all-the-way-to-k-and-beyond-posters/
https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://healthyathome.readyrosie.com/
https://healthyathome.readyrosie.com/
https://healthyathome.readyrosie.com/
https://healthyathome.readyrosie.com/
https://www.habladll.org/para-padres
https://www.habladll.org/para-padres
https://covid19healthliteracyproject.com/#languages
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.playsparkler.org/&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532621349&sdata=UkGUlR0AL4OmDOA9aiYYrZzAim7odans8m+oXFqw5XM=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.playsparkler.org/&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532621349&sdata=UkGUlR0AL4OmDOA9aiYYrZzAim7odans8m+oXFqw5XM=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://apps.apple.com/us/app/sparkler-play-for-parenting/id1236766824&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532631337&sdata=thaXK9OR7RGGK1OulKJk2x0r9drSLus5MUY7gs8oQzA=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindful_inc.sparkler&hl=en_US&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532631337&sdata=no66ELPxul8oVL3xNVrrplUsPqLVOjTdSF3NDan1eI8=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindful_inc.sparkler&hl=en_US&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532631337&sdata=no66ELPxul8oVL3xNVrrplUsPqLVOjTdSF3NDan1eI8=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindful_inc.sparkler&hl=en_US&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532631337&sdata=no66ELPxul8oVL3xNVrrplUsPqLVOjTdSF3NDan1eI8=&reserved=0


T&I-31687 Additional Resources for Families During Summer (Arabic) 

) ھو منھج مشاركة Ready4Kمنھج ( تم تمدید العرض المجاني اآلن! :)Ready4Kمنھج ( ●
ستتلقون رسائل نصیة قصیرة أسریة قائم على األدلة یتم توصیلھ عبر الرسائل النصیة. في كل أسبوع، 

تحتوي على حقائق ممتعة ونصائح سھلة حول كیفیة تعزیز نمو طفلكم من خالل البناء على الروتین 
مثل اإلشارة إلى الحروف على زجاجة الشامبو أثناء وقت االستحمام وتسمیة  -العائلي الحالي 

على الرغم  .70138لى الرقم " إNYC" ، قوموا بإرسال رسالة نصیة بالمحتوى للتسجیل أصواتھا.
 3من عدم وجود تكلفة على اإلطالق للتسجیل، فقد یتم تطبیق أسعار البیانات والرسائل لتلقي حوالي 

رسائل في األسبوع. یمكنك إلغاء الرسائل النصیة في أي وقت عن طریق إرسال رسالة نصیة 
 .70138" إلى الرقم STOPبالمحتوى "

تقدم أنشطة ممتعة من شأنھا أن تدفع ھذه المجموعة من األدوات  لماذا كلنا عالقون في الداخل؟ ●
األطفال الصغار إلى الحركة واإلبداع والتجربة وحتى التنظیف، بینما تساعد العائالت على اإلجابة عن 

الغرض من مجموعة األدوات ھذه أن تكون نقطة انطالق إلبداع  س كورونا.أسئلة صعبة حول فیرو
 عائلتكم، لذا یمكنكم التأقلم مع شخصیة طفلكم وما لدیكم.

موارد قائمة على األبحاث  :)NAEYCموارد للعائالت من الرابطة الوطنیة لتعلیم األطفال الصغار ( ●
نمیة الطفل، والقراءة، والكتابة، والموسیقى، والریاضیات، والمزید!  ھل تحتاجون إلى حول ت

 .مراكز التعلم المصغرة في المنزل أفكار لصندوق العروض: 10مقترحات؟ اقرأوا 

فال في نصائح وأفكار حول دعم تعلم األط تعلیم األطفال الصغار:مقاالت من  رسالة في حقیبة الظھر ●
 سن ما قبل المدرسة في المنزل.

 

 
 

 

https://ready4k.parentpowered.com/
https://www.whyareweallstuckinside.com/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/our-work/for-families&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823422475&sdata=Up203tGALykJc4ZN3bBXdBP5VpP5BpgaJ+gfl3vfeOc=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/our-work/families/10-prop-box-ideas-mini-learning-centers-home&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823432465&sdata=6y5PEyFclNpTNKzElfabc2Br+rousUZuBy/bCyLbQyw=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/our-work/families/10-prop-box-ideas-mini-learning-centers-home&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823432465&sdata=6y5PEyFclNpTNKzElfabc2Br+rousUZuBy/bCyLbQyw=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/resources/topics/message-backpack&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823432465&sdata=ia5OKPXX+YdeHIu1cTXXPventnT1TZL1ROVszEzpFXI=&reserved=0
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