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 2017أكتو�ر  31

 املح��مات ومر�يات ألاطفالمديرات ا�حضانات حضرات 

 تحّية و�عد،
 

 املحافظة ع�� أمن وسالمة ألاوالد أثناء الاس��احة املوضوع:

صــــيب عشــــرات ألاوالد مــــن 
ُ
�ـــ� الســــنوات ألاخ�ــــ�ة �شــــهد وقـــوع حــــاالت كث�ــــ�ة ومؤســــفة ف��ـــا أ

اللعب أثنـاء خالل خالل إمساكهم بأغراض مشبوهة وذخ��ة م��وكة �� "منطقة عسكرّ�ة 

 الاس��احة". 

معظـــــم املخـــــاطر وا�حـــــوادث ال�ـــــي أصـــــيب ف��ـــــا ألاوالد أثنـــــاء الاســـــ��احة حصـــــلت �ـــــ� منـــــاطق 

 ب م��ا. عسكرّ�ة أو بالقر 

تــل ولـــد ابــن �ــ� هـــذه ا�حــوادث 
ُ
عامـــا �ــ� منطقـــة عســـكرّ�ة  11بـــرزت حــاالت مأســـاوّ�ة ف��ـــا ق

 عندما صعد ع�� 
ُ
عامـا أثنـاء  12بنت عمرهـا  سهًوا تلتقنبلة م��وكة �� املنطقة، كذلك ق

صـــيبت مـــن طلـــق نـــارّي �ـــ� رأســـها،  حيـــث ،رع��ـــا قطيـــع أغنـــام عائل��ـــا �ـــ� منطقـــة عســـكرّ�ة
ُ
أ

تــــل ف��ــــ 2017أبر�ــــل  25وا�حالــــة املأســــاوّ�ة الصــــعبة ألاخ�ــــ�ة تلــــك ا�حاصــــلة يــــوم 
ُ
 اوالــــذي ق

نتيجـــة انفجـــار حصـــل بأعقـــاب إمســـاكهم بـــذخ��ة ســـنوات  10و  6ولـــدان أبنـــاء العـــّم بجيـــل 

 م��وكة.

مـــــن حصـــــول  املحافظـــــة ع�ـــــ� حيـــــاة ألاوالد والامتنـــــاعلـــــدينا مهّمـــــة وهـــــدف مشـــــ��ك وهـــــو 

تكثيـــف ا�جهـــود وتقـــديم الشـــرح وإلارشـــاد، ، ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف علينـــا ال�ارثـــة القادمـــة
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وتحــــذير ألاوالد مــــن املخــــاطر. الهــــدف املشــــ��ك لنــــا جميًعــــا هــــو املحافظــــة ع�ــــ� حيــــاة ألاوالد 

 الغالية.  

لــزم 
ُ
ــة مــديرات ا�حضــانات و�ــ� هــذا إلاطــار، فــإّن وزارة ال��بيــة والتعلــيم ت

ّ
ألاوالد  بإرشــاد�اف

ســـكرّ�ة، ن املخـــاطر ال�امنـــة �ـــ� بيئـــة املنـــاطق العشـــرح لهـــم كيفّيـــة ا�حـــذر والامتنـــاع مـــوأن �

 بأغراض غ�� معروفة ومشبوهة أو بذخ��ة م��وكة.  حقول ألالغام، وعدم إلامساك

 معروضـــــــــــة قصـــــــــــ��ة و�ســـــــــــيطةحّضـــــــــــرت ولهـــــــــــذا الغـــــــــــرض، فـــــــــــإّن وزارة ال��بيـــــــــــة والتعلـــــــــــيم 

بــــــة للمؤسســـــات التعليمّيــــــة، و�ـــــّل 
َ
مــــــع  بتحو�لهـــــا ومناقشــــــة مضـــــمو��امــــــديرة حضـــــانة مطال

 ألاوالد حسب مستو�ا��م العقلّية بمساعدة املفتشات املسؤوالت عن ا�حضانات. 

   ��ذه املعلومات وتحو�ل هذه النشرة املرفقة إل��م. وإشراك ألاها��ُير�� محادثة 

ا بالنسبة   لنا!!!حياة ألاوالد مهّمة جد�
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