نعم ،ستكون األعياد والعطالت مختلفة عن غيرها
ومع ذلك ،ال يعني هذا أنكم ال تستطيعون االستمتاع بها.
في الواقع ،إذا كنتم مبدعين فيمكن أن يكون موسم األعياد أحسن مما يكون حتى اآلن!

ّ
تجمعوا في الخارج حيث يكون عددكم
 5أشخاص أو أقل

ال يزال بإمكانكم رؤية أفراد أسرتكم وأصدقائكم ،ولكن أحرصوا أن تفعلوا ذلك بأمان
وسالمة بالبقاء في الهواء الطلقُ .يسمح ّ
بالتجمعات في الهواء الطلق طالما أنها ال تشمل
أكثر من خمسة أشخاص ال يعيشون معكم في منزلكم في مكان يمكن لكل شخص من
الموجودين فيه التباعد عن اآلخر مسافة  6أقدام ( 2متر) .استمتعوا بالهواء النقي وال
يغيب عن بالكم ارتداء الكمامات.

ّ
صمموا سهرة ألعاب مع أفراد أسرتكم

ّ
نفضوا الغبار عن ألواح األلعاب القديمة ،وأشعلوا نارًا (أو ابحثوا عن نار
افتراضية على اإلنترنت) وتمتعوا بشرب الكاكاو الساخن مع الكريما.
األلعاب اللوحية تلهم التواصل ويمكن أن تساعد على رفع الشعور بالسعادة.

ّ
تمتعوا بتواصلكم مع اآلخرين عبر اإلنترنت
في موسم األعياد والعطالت هذا ،أحرصوا على سالمتكم باللجوء إلى التواصل االفتراضي مع
اآلخرين  -إليكم بعض األفكار:
•استريحوا على أريكتكم وتواصلوا مع صديق أو قريب
•تناولوا ً
عشاء افتراضيًا عبر اإلنترنت مع اآلخرين
ّ
•تعلموا شيئًا أو أطبخوا وصفة طبخ سويًا مع أفراد األسرة واألصدقاء للتحضير
لوجبات العيد الكبيرة
ّ
ُ
•استضيفوا طبق طعام عن بعد  -خصصوا أطباقًا ليحضرها األصدقاء وأفراد األسرة
وقوموا بتوصيلها بسالمة وأمان إلى منازل بعضكم ّ
وتذوقوا طعمتها مع بعضكم عبر
اإلنترنت
يمكنكم العثور على مزيد من األفكار لالحتفال باألعياد والعيش
حياة بسالمة وأمان على الموقع اإللكتروني srhd.org/blogs

ز ً
ف
التمي� وفقا لـ Title VI of
تضمن ( Spokane Regional Health Districtالمنطقة اإلقليمية لشؤون الصحة ي� سبوكان) عدم
ي
( the Civil Rights Act of 1964الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام  )1964و Americans with Disabilities
ين
تيس�ية عىل نحو معقول أو
( Actقانون
األمريكي� ذوي اإلعاقة)ً .لرفع شكوى أو طلب مزيد من المعلومات أو مواءمات وترتيبات ي
ت ن
ت
و� .srhd.org
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