
المتحدة. الواليات في رابع صف طالب لكل الدعوة 

من خالل المشاركة في“كل طفل في برنامجمنتزه”، یمكنك الزیارة 
والتعّرف على األراضي والمیاه الفدرالیة في الوقت الحالي. قم بإثارة 

العاطفة للتاریخ والثقافة وأشِعل التزام اً مدى الحیاة إلنقاذ األماكن ذات 
األھمیة. تعّرف على الفرص المتاحة لألنشطة الصفیة أو الطرق 

لالنخراط في حمایة ھذه األماكن الخاصة. 

ابتداء ً من 1 سبتمبر 2015، إذا كنَت  في الصف الرابع في الوالیات 
المتحدة )بما في ذلك متعلّمي الدراسة المنزلیة أو الدراسة الحّرة من 

عمر 10 سنوات( یمكنك تحمیل قسیمتك الخاصة لكسب وصول مجاني 
غیر محدود إلى أي ٍّ من األراضي والمیاه الفیدرالیة لمدة سنة!

 بك! الخاص المرور تصريح على للحصول اذهب 

 

الحصول على تصریح المرور أمر ٌ في غایة السھولة! قم بزیارة 
قسم “Get Your Pass” )احُصل على تصریح المرور الخاص 

ل لعبة  بك( من www.everykidinapark.gov، وأكِم
مباشرة  على االنترنت، وحمِّل قسیمة شخصیة للطباعة واستخدمھا 

في مواقع األراضي والمیاه الفیدرالیة. یمكن تباُدل ورقة القسیمة ھذه 
ألكثر من تصریح مرور للصف الرابع السنوي والدائم بین 

الوكاالت في مواقع معینة لألراضي والمیاه الفدرالیة. قم بزیارة 
https://store.usgs.gov/pass/PassIssuanceList.pdf

للحصول على قائمة كاملة من المواقع التي ُتصدر تصریح المرور.

یرجى االتصال بموقع األرض أو المیاه الفیدرالیة مباشرة ً إذا كان 
لدیك أسئلة حول قبول تصریح المرور والرسوم: 

األراضي إدارة مكتب (www.blm.gov)
االستصالح مكتب (www.usbr.gov)
البرية والحياة لألسماك األمريكية المؤسسة (www.fws.gov)
الجوي والغالف للمحيطات الوطنية اإلدارة 

(www.oceanservice.noaa.gov)    
الوطنية المتنزهات إدارة (www.nps.gov)
الهندسي األمريكي البرية القوات فيلق 

(www.corpslakes.us) 
للغابات األمريكية المؤسسة (www.fs.fed.us)
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عالم   من التعّلم 
واالكتشاف، والمرح 

 ينتظر كل طفل!

الدعوة لجميع طالب الصف الرابع! ماذا تعرف عن األراضي 
والمياه الفدرالية ألميركا؟ يمكنك العثور عليهم في كل مكان 

( Maine)إلى ماين ( Puerto Rico)تقريبا ! من بويرتو ريكو 
إلى جزر المحيط الهادئ، وبعض من ( Virginia)وفرجينيا 

 .وجهات أميركا األكثر إثارة في انتظار اكتشافك لها

تعّرف على التراث وتواصل مع الطبيعة أثناء استكشاف أكثر 
من المنتزهات الوطنية والماليين من أفدنة األراضي  400من 

ثل الند بتوين ذا والمياه الفدرالية. قم بزيارة األماكن الهادئة م
 Channel) (، جزر القنالLand Between the Lakesليكس )

Islands)قوس سانت لويس ، (St. Louis Arch) سان ،
، منزل فريدريك (San Antonio Missions) أنطونيو ميشن

، كانيون أوف (the Frederick Douglass home) دوغالس
 دا كيزوفلوري ،(Canyon of the Ancientsذا إينشانت )

(Florida Keys) استمع إلى عويل الذئاب، وتحّقق من آثار .
ديناصورات ما قبل التاريخ، وجّدف بالقارب في النهر، وامِش 

على ُخطى لويس و كالرك، أو انظر الى السماء في ليلة 
 ! مظلمة وقم بالوصول إلى النجوم

لمعرفة المزيد  www.everykidinapark.gov قم بزيارة
الحصول على واستخدام الدخول الخاص بك، حول كيفية 

للحصول على مساعدة في التخطيط لرحلتك، ولتحديد المواد 
 . التعليمية المتاحة، وللعثور على أرقام الهاتف والعناوين

وصول مجاني 
 إلى األراضي والمیاه الفیدرالیة لطالب الصف الرابع 

وضیوفھم  
Arabic
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