الدعوة لكل طالب صف رابع في الواليات المتحدة.
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ“ﻛل طﻔل ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞﻣﻧﺗزه” ،ﯾﻣﻛﻧك اﻟزﯾﺎرة
واﻟﺗﻌرّ ف ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﯾﺎه اﻟﻔدراﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ .ﻗم ﺑﺈﺛﺎرة
اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وأﺷﻌِل اﻟﺗزاﻣ ﺎ ً ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ﻹﻧﻘﺎذ اﻷﻣﺎﻛن ذات
اﻷھﻣﯾﺔ .ﺗﻌرّ ف ﻋﻠﻰ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻔﯾﺔ أو اﻟطرق
ﻟﻼﻧﺧراط ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ھذه اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺧﺎﺻﺔ.
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اﺑﺗداء ً ﻣن  1ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،2015إذا ﻛﻧتَ ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة (ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺗﻌﻠّﻣﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ أو اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣرّ ة ﻣن
ﻋﻣر  10ﺳﻧوات) ﯾﻣﻛﻧك ﺗﺣﻣﯾل ﻗﺳﯾﻣﺗك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛﺳب وﺻول ﻣﺟﺎﻧﻲ
ﻏﯾر ﻣﺣدود إﻟﻰ أي ﱟ ﻣن اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﯾﺎه اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ!
اذهب للحصول على تصريح المرور الخاص بك!
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣرور أﻣر ٌ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺳﮭوﻟﺔ! ﻗم ﺑزﯾﺎرة
ﻗﺳم “( ”Get Your Passاﺣﺻُل ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣرور اﻟﺧﺎص
ﺑك) ﻣن  ،www.everykidinapark.govوأﻛ ِﻣ ل ﻟﻌﺑﺔ
ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ،وﺣﻣﱢل ﻗﺳﯾﻣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ
ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﯾﺎه اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ .ﯾﻣﻛن ﺗﺑﺎدُل ورﻗﺔ اﻟﻘﺳﯾﻣﺔ ھذه
ﻷﻛﺛر ﻣن ﺗﺻرﯾﺢ ﻣرور ﻟﻠﺻف اﻟراﺑﻊ اﻟﺳﻧوي واﻟداﺋم ﺑﯾن
اﻟوﻛﺎﻻت ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻣﯾﺎه اﻟﻔدراﻟﯾﺔ .ﻗم ﺑزﯾﺎرة
https://store.usgs.gov/pass/PassIssuanceList.pdf
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ُﺗﺻدر ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣرور.
ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣوﻗﻊ اﻷرض أو اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ً إذا ﻛﺎن
ﻟدﯾك أﺳﺋﻠﺔ ﺣول ﻗﺑول ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣرور واﻟرﺳوم:
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إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﯾﺎه اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﻟطﻼب اﻟﺻف اﻟراﺑﻊ
وﺿﯾوﻓﮭم
Arabic

عالم من التع ّلم
واالكتشاف ،والمرح
ينتظر كل طفل!

مكتب إدارة األراضي ()vwww.blm.go
مكتب االستصالح ()vwww.usbr.go
المؤسسة األمريكية لألسماك والحياة البرية ()vwww.fws.go
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي
()vwww.oceanservice.noaa.go
إدارة المتنزهات الوطنية ()vwww.nps.go
فيلق القوات البرية األمريكي الهندسي
()www.corpslakes.us
المؤسسة األمريكية للغابات ()www.fs.fed.us

الدعوة لجميع طالب الصف الرابع! ماذا تعرف عن األراضي
والمياه الفدرالية ألميركا؟ يمكنك العثور عليهم في كل مكان
تقريبا! من بويرتو ريكو ( )Puerto Ricoإلى ماين ()Maine
وفرجينيا ( )Virginiaإلى جزر المحيط الهادئ ،وبعض من
وجهات أميركا األكثر إثارة في انتظار اكتشافك لها.
تع ّرف على التراث وتواصل مع الطبيعة أثناء استكشاف أكثر
من  400من المنتزهات الوطنية والماليين من أفدنة األراضي
والمياه الفدرالية .قم بزيارة األماكن الهادئة مثل الند بتوين ذا
ليكس ( ،)Land Between the Lakesجزر القنال ( Channel
 ،)Islandsقوس سانت لويس ( ،)St. Louis Archسان
أنطونيو ميشن ( ،)San Antonio Missionsمنزل فريدريك
دوغالس ( ،)the Frederick Douglass homeكانيون أوف
ذا إينشانت ( ،)Canyon of the Ancientsوفلوريدا كيز
( .)Florida Keysاستمع إلى عويل الذئاب ،وتح ّقق من آثار
وامش
ديناصورات ما قبل التاريخ ،وجدّف بالقارب في النهر،
ِ
على ُخطى لويس و كالرك ،أو انظر الى السماء في ليلة
مظلمة وقم بالوصول إلى النجوم!
قم بزيارة  www.everykidinapark.govلمعرفة المزيد
حول كيفية الحصول على واستخدام الدخول الخاص بك،
للحصول على مساعدة في التخطيط لرحلتك ،ولتحديد المواد
التعليمية المتاحة ،وللعثور على أرقام الهاتف والعناوين.

www.everykidinapark.gov

الدعوة لكل طالب صف رابع في الواليات المتحدة.
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