
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)

www.everykidinapark.gov

رة
صو

 
D

O
I

 

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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لقسيمة في المشمول من  لمرور؟ تصريح أو ا ل ا الرسوم! من معفي دخول على احصُ

 أي مرور، تصريح أو قسيمة مع الرابع الصف في كطالب

 المواقع في مجانا   بالدخول له مسموح   معك المركبة في شخص

 يتقاضى موقع زيارة عند مركبة. كل عن رسوما   تتقاضى التي

 بالغين أشخاص ثالثة حد إلى فإّنه شخص، كل عن رسوما  

 الصف طالب مع مجانا   بالدخول لهم السماح سيتم مرافقين

 الصف طالب كان إذا  المرور. تصريح على الحاصل الرابع

 أشخاص ثالثة حد إلى فإّنه الدراجات، تستقِل وأسرته الرابع

 الصف طالب أن يجب أيضا ! شمولهم سيتم مرافقين بالغين

 المرور. ريحتص الستخدام متواجدا   الرابع

 وقم اليوم االنترنت عبر اذهب المرّبين! إشراك أيضا   ويمكن

 المزيد. لمعرفة  www.everykidinapark.govبزيارة

.  

 

على: وتابعتنا www.everykidinapark.gov في المزيد اعرف

المتكررة األسئلة

 الدراسة متعلّمي ذلك في )بما الرابع الصف لطالب يمكن كيف سؤال:

 المتحدة الواليات في سنوات( 10 عمر من الحّرة الدراسة أو المنزلية

 المرور؟ تصريح أو قسيمة على الحصول
 مباشرة   واللعب ،www.everykidinapark.gov زيارة خالل من  إجابة:

 شخصية. قسيمة وطباعة وتنزيل االنترنت، على

 صالَِحين؟ المرور تصريح أو القسيمة تكون استخدام ألي سؤال:
 الراحة وسائل ورسوم الدخول وُيغّطي مجاني المرور تصريح إجابة:

 1 من ابتداء   كاملة سنة لمدة الفدرالية والمياه األراضي جميع في القياسية
 الصف في للطالب الدراسي العام من أغسطس 31 في وتنتهي سبتمبر

 وإطالق التخييم، مثل الُموّسعة الراحة وسائل رسوم ُتغّطي ال إّنها الرابع.

 التفسيرية، والرسوم الخاصة، والجوالت ، السيارات ومواقف قوارب،ال

 الخاصة االمتيازات أصحاب وأيضا ، . العبَّارات أو الخاصة، والتصاريح

 الفدرالية والمياه األراضي على واألنشطة المرافق بعض يديرون الذين

 ستقوم الذي المكان في االستفسار ُيرجى المرور. تصريح  ُيمنحو ال وقد

 المرور. تصريح قبول حول المعلومات من لمزيد   بزيارته

 من ألكثر بالدخول يسمح واحد مرور تصريح أو واحدة قسيمة هل سؤال:

 واحدة؟ مركبة

 مجانا . تدخل أن يمكن المرور تصريح صاحب مع المركبة فقط  جابة:اإل

 إلى دخول كسب دراجة على المرور تصريح لصاحب يمكن هل سؤال:

 الدراجات على األصدقاء لمصاحبة الفدرالية المياه أو األراضي مواقع

 الهوائية؟
 بالغين مرافقين أشخاص ثالثة حد وإلى المرور تصريح صاحب نعم، إجابة:

 مجانا . يدخلوا أن يمكن الدراجات راكبي من

 أو المفقوَدين المرور تصريح أو القسيمة استبدال يمكن هل سؤال:

 التسلسلية؟ األرقام تتبُّع يمكن هل المسروَقين؟
 استبدال يمكن ال والخصوصية، لوجستية العتبارات نظرا   ال، إجابة:

 أو قسيمة على الحصول يجب سرقتها؛ أو فقدانها حال في المرور تصاريح
ين مرور تصريح  اإللكتروني الموقع إلى الذهاب طريق عن جديد 

www.everykidinapark.gov على للحصول نفسها األنشطة واستكمال 

 جديدة. قسيمة ورقة

 ودفعتُ  الموقع إلى المرور تصريح أو القسيمة أُحِضر أن نسيتُ  إذا سؤال:

 ونسخة اإليصال بالبريد أُرِسل أن يمكنني هل االستخدام، أو الدخول رسوم

 للرسوم؟ استرداد على والحصول القسيمة أو المرور تصريح عن مصّورة
 وتصريح القسيمة عن المصّورة النسخ المسترّدة. المبالغ تصُدر ال إجابة:

 مرور تصاريح بدون التعليق وعالمات اإللكترونية، والصور المرور،
 الدخول. أجل من لالستخدام صالحة ليست

 لطالب المرور تصريح أو القسيمة ورقة أُِعير أن يمكنني هل سؤال:

 لالستخدام؟ صديق إلى الوكاالت بين السنوي الرابع الصف
 يجب الرابع(، الصف )طالب المرور تصريح صاحب أنت، ال، إجابة:

 للتحويل قابلة ليست إّنها المرور. تصريح استخدام عند متواجدا   تكون أن
. 

رة
و
ص

  
N

IK
K

I T
O

T
H

في بعض األراضي و المياه الفدرالية بدون كادر وظيفي، 
مطلوب تصريح مرور صالح ليتم عرُضه في المركبة. يجب 
ض تصريح مرور طالب الصف الرابع السنوي بين  أن ُيعر 

الوكاالت من مرآة الرؤية الخلفية باستخدام عالمة تعليق 
، طالب الصف الرابع، متوفرة أو على لوحة القيادة. إذا كن ت 

لديك ورقة القسيمة، فيجب وضع القسيمة على لوحة القيادة مع 
 .شفرة عامودية مرئية

يمكن االطالع على أدوات تخطيط للرحلة في هذه المواقع 
  :اإللكترونية

 www.everykidinapark.gov
 www.findyourpark.com
 www.discovertheforest.org
 www.recreation.gov

"تعلّم المزيد عن برنامج "كل طفل في منتزه
ُيوفّر الموقع اإللكتروني لبرنامج" كل طفل في منتزه" 

معلومات عن كيفية الحصول على القسيمة وتصريح المرور، 
 ونصائح للتخطيط للرحلة، وكيفية المشاركة. ُيرجى زيارة

www.everykidinapark.gov أو متابعة 
EveryKidinaPark وعلى فيس بوك ،Instagram ،

لمزيد  من التفاصيل YouTube وتويتر، و

إدارة المتنزھات الوطنیة • مؤسسة الغابات 
فیلق القوات البریة الھندسي • مكتب إدارة األراضي 
مؤسسة  األسماك والحیاة البریة •مكتب االستصالح 

اإلدارة الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي 
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