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 متحف أیوا لألطفال ھو مختبر تعلیمي حیث یمكن
 لألطفال إطالق العنان إلبداعھم وبناء المھارات

 األساسیة وإطالق العنان لمخیلتھم! توفر المعارض
.فرًصا عملیة الستكشاف العالم من حولنا

 إن مساحتنا لیست ممتعة فحسب، بل إنھا مدعومة!
 بأبحاث مكثفة تفید بأن اللعب ضروري لنمو

.الطفل
 اكتشف مقدار المرح الذي یمكن أن یكون علیھ

!التعلم النشط - تعال والعب

 : التذاكر
األعمار من  1 إلى 59...............9 دوالرات
كبار السن  (60+......................... 8 دوالرات

الرضع (أقل  من  1)...................... مجان ا 

 :ساعات  الدوام 
مفتوح من  الثالثاء إلى  األحد. قم بزیارة موقعنا  على اإلنترنت 

للحصول على  أحدث المعلومات حول ساعات الدوام واألحداث. 
تعرف  على كیفیة  حمایة  صحة  وسالمة  كل فرد في 

 theicm.org/health مساحتنا على

 :البرامج 
ستعمل المعسكرات  وورش  العمل  وبرامج اال ستعداد  

للمدرسة على مواصلة تعلیم  واستمتاع  طفلك حتى  لحظ
.اصطحابھ  

 :التواصل 
دعنا نجلب لك المتعة! حدد موعًدا لنشاط عملي مع معلمي 

المتاحف. 

رحالت میدانیة: 
اصطحب  فصلك الدراسي أو مركز رعایة األطفال  أو 
مجموعة الطالب  في  رحلة  میدانیة تثیر  الفضول وتتوافق مع 

.المناھج  الدراسیة  

 :إیجارات  المرافق 
من  حفالت  أعیاد  المیالد  إلى  مناسبات  الشركات،  لیس  

ھناك  مكانا أفضل  لالحتفال ! تتوفر  إیجارات  لغرف  حفالت  
وإیجارات  متحف كاملة. 

خطط 
لزیارتك 

شنأ  •  ل یخت
شتكا  •  ئ 

شكتسا  •  ف 
شنأ  •  ل یخت  •   ف

شتكا  •  ئ 
شكتسا  •  ف 

  ف

 •  Coral Ridge Mall 319.625.6255الموقع في



 :العضویة 
عندما  تنضم إلى برنامج  العضویة  الخاص بنا،  فإنك  تفتح عاًما 

كامًال  من  الخیال واالكتشاف! 

فوائد العضوی :
 زیارات غیر  محدودة للمتحف

  %10 خصم على: 
 المعسكرات النھاریة  
 البرامج  وورش العمل 

 إیجارات المرافق  
 مشتریات متجر  ھدایا  المجمع الفكري  

  قبول  بنصف السعر في أكثر من  100 متحف آخر 
لألطفال  في  جمیع  أنحاء الوالیات المتحدة 

  مواعید وأحداث  األعضاء فقط

تتوفر  خطط  عضویة لألسرة  واألجداد. قم بزیارة  موقعنا على 
.اإلنترنت  للعثور على  خیار  العضویة األفضل لك  

جولة افتراضیة: 
امسح  رمز االستجابة السریعة ضوئیً ا أدناه للقیام  بجولة 

 :المعارض .ا افتراضیة  في جمیع المعروضات  لدین 
اكتشف علم التزلج . أنشئ  تحفة فوضویة . استكشف المجرة في  
سفینة  صاروخیة . في معارضنا، یتعلم  األطفال  من  خالل  "قوة 

اللعب"! تم  تصمیم كل  معرض مع  وضع  أھداف التعلم  في  
.االعتبار لتعزیز  االستكشاف النشط  والحل  العملي للمشكالت  

قطار البھجھ
الفن التشكیلي
حفالت الحي

ء الغرفة الزرقا
ل مستشفى االطفا

بقالة المدینة
مدینة  المال 

مدینة البساتین 
خلیج المرجان 
ساحة الفضول 

سوق  المزارعین 
ساحة التخیالت 
إطفاء األنوار! 
مفھوم الحركة 

مطعم فطائر البیتزا 
مكتب  البرید  تجربة 

لطیران  

•
•
•
•

•
•

•

•  




