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 2017أكتو�ر  31

 املح��م�ناملديرات واملدير�ن حضرات 

 تحّية و�عد،
 

 الاس��احة أثناءاملحافظة ع�� أمن وسالمة ألاوالد  املوضوع:

صــــــيب عشــــــرات 
ُ
ألاوالد نتيجــــــة �ــــــ� الســــــنوات ألاخ�ــــــ�ة �شــــــهد حــــــوادث كث�ــــــ�ة مؤســــــفة ف��ــــــا أ

�ـــ�  اللعـــب أثنـــاءمنطقـــة عســـكرّ�ة إلامســـاك بأجســـام مشـــبوهة وذخـــائر أســـ�حة م��وكـــة �ـــ� "

 ف��ة الاس��احة".

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

 عسكرّ�ة أو بالقرب م��ا.

�ــــــ� منطقــــــة  ســــــنة 11يــــــل مقتــــــل ولــــــد بج�ـــــ� هــــــذه ا�حــــــوادث بــــــرزت حــــــاالت مأســـــاوّ�ة م��ــــــا 

ركت �� امل�ان، قنبلةعسكرّ�ة عندما صعد ع�� 
ُ
تلت ت

ُ
لعمـر بنت تبلـغ مـن اسهًوا  كذلك ق

أصـــيبت بطلـــق نـــارّي �ـــ� داخـــل منطقـــة عســـكرّ�ة حيـــث عائل��ـــا أغنـــام أثنـــاء رع��ـــا  ســـنة 12

تـــل ولـــدان  اف��ـــ 2017أبر�ـــل  25رأســـها، وا�حالـــة املأســـاوّ�ة الصـــعبة ألاخ�ـــ�ة حصـــلت يـــوم 
ُ
ق

بــذخ��ة  ســنوات أبنــاء عــّم، وذلــك نتيجــة النفجــار حصــل �ســبب إلامســاك 10  و 6بأجيــال 

 م��وكة. 

والامتنـــــاع مـــــن حصـــــول حافظـــــة ع�ـــــ� حيـــــاة ألاوالد امللـــــدينا مهّمـــــة وهـــــدف مشـــــ��ك وهـــــو 

. ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف علينـــا تكثيـــف ا�جهـــود وتقـــديم الشـــرح، وإلارشـــاد ال�ارثـــة القادمـــة

وتحــــذير ألاوالد مــــن املخــــاطر. الهــــدف املشــــ��ك لنــــا جميعــــا هــــو املحافظــــة ع�ــــ� حيــــاة ألاوالد 

 الغالية. 
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لـــزم جميـــع املـــدير�ن واملـــرّ��ن إلرشـــاد التالميـــذ �ـــ� هـــذا إلاطـــار، 
ُ
فـــإّن وزارة ال��بيـــة والتعلـــيم ت

لكيفيــــــــة ا�حــــــــذر والامتنــــــــاع عــــــــن ا�خطــــــــر ال�ــــــــامن �ــــــــ� بيئــــــــة املنطقــــــــة وتقــــــــديم الشــــــــرح لهــــــــم 

بـــــــأغراض غ�ـــــــ� معروفـــــــة ومشـــــــبوهة أو ذخ�ـــــــ�ة  رّ�ة، أو حقـــــــول ألالغـــــــام أو إلامســـــــاكالعســـــــك

 م��وكة. 

 معروضـــــــــــة قصـــــــــــ��ة و�ســـــــــــيطةولهـــــــــــذا الغـــــــــــرض، فـــــــــــإّن وزارة ال��بيـــــــــــة والتعلـــــــــــيم حّضـــــــــــرت 

�ـــــ�  مضـــــمون املعروضـــــة ليميـــــة، و�ـــــّل مـــــدير مطالـــــب بتحو�ـــــل واســـــتعراضللمؤسســـــات التع

ة ل�ــــّل املــــرّ��ن، الــــذين هــــم مطــــالبون املدرســــيّ نطــــاق غرفــــة املعلمــــ�ن بمســــاعدة املستشــــارة 

كذلك باستعراض املعروضة �� الصفوف مع بداية �ّل عام درا��ّي وقبيـل ا�خـروج لعطلـة 

 الصيف (يتّم توزيع املعروضة ع�� حدة). 

 ��ذه املعلومات وا�عثوا لهم هذه النشرة املرفقة هنا.وأشركوا ألاها�� حاوروا 

ـــدوا مـــن أّن 
ّ
ـــوا هـــذا إلارشـــادجميـــع ألاوال تأك

ّ
التعليمـــات الظـــاهرة  وســـوف ينّفـــذون  د قـــد تلق

 ع�� إعالنات التحذير

ـــھ حيـــث توجـــد شـــ�وكومـــن املهـــّم 
ّ
ملخـــاطر فـــال دا�ـــ� للتجـــارب  ومخـــاوف التأكيـــد أمـــامهم، أن

 ا�خطرة ال�ي نحن �غ�ى تاّم ع��ا.

و�نــاء نمــاذج دروس محوســبة  ،�ســعدنا أن تقــّدموا مبــادرات خاّصــة بكــم إلثــراء املعلومــات

 �� املوضوع  تحذيرّ�ة وكتابة شعارات

ـــة الطـــاقم التعليمـــّي �ـــ� املدرســـة بمضـــمون هـــذه ُير�ــ� 
ّ
إشـــراك املستشـــارة املدرســـّية و�اف

ا بالنسبة   لنا!!!النشرة، حياة ألاوالد مهّمة جد�
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