
Neighborhood Scavenger Hunt                      حث  ال السك   رحلة ال

Color the items that you find on your walk                                              

Squirrel  

  سنجاب
Sharrow 

منطقة مخصصة 

  لس الدراجات

Store 

  متجر

School 

  مدرسة

Stop Sign 

  الفتة توقف

Traffic Light 

  إشارة مرور
Crosswalk 
  معابر المشاة

 

Bus Stop 

  موقف حافالت

Park 

ە   من

Pedestrian Crossing 

  ممرات مخصصة لعبور المشاة

STOP 

Mailbox 

د   صندوق ب

Trash Can 

  سلة مهمالت

The City of Portland is commi ed to providing meaningful access. To request transla on, interpreta on, 

modifica ons, accommoda ons, or other auxiliary aids or services, contact 503‐823‐1171, Relay: 711.  

من أجل طلب ترتيبات خاصة أو تعديالت أو ترجمة تحريرية أو شفهية أو غيرها من الخدمات،   .بتوفير إتاحة فرصة حقيقية PBOTيلتزم 
 .5185‐823‐503تفضلوا بالتواصل مع 

ك:  اء ال تراها أثناء س  لّون األش



While walking, remember to follow the 

safety ps and health rules  

below: 

Cross busy streets at signals or 

mid‐block street marked crossings 

ن ال بها  اع الطرق المزدحمة من األما

ممرات  الفتات أو ع المناطق المزودة 

ق   للمشاة وسط الط

Look each direc on before 

crossing  

ق ل عبور الط سارا ق مينا و   انظر 

Make sure vehicles  stop before 

stepping into the street 

ل ما تتخ  ارات توقفت ق د أن الس تأ

 الشارع

Stop and look for cars before step‐

ping into next lane 

ارات قادمة  انت هناك س د إذا ما  توقف وتأ

ة ل االنتقال للحارة المرورة التال   ق

Make eye contact or wave at drivers 

before crossing  

ل عبورك  ح له ق ّ انظر  عي السائق أو ل

ق   للط

Wear face mask that co‐

vers nose and mouth 

ة منطقة  مامة الوجه لتغط ارتد 

  األنف والفم

Stay 6 feet from other 

people 

عد ستة أقدام من  ابق ع 

ن   اآلخ

Avoid touching 

your face 

  تجنب لمس الوجه

Wash your hands when 

you come back home 

ل ك عند عودتك للم د   اغسل 

Stay alert 

بها   ابق من

If walking 

alone let a trusted adult know 

where you are going 

ار  ك إخ فردك، فعل س  إن كنت س

ه بوجهتك الغ ممن تثق   أحد ال

مات السالمة  اع تعل س ات ك، ال ت  أثناء س
ة الواردة أدناە:   والقواعد الصح

  


