نشرة  18الخروج إلى العطلة الصيفيّة

للمسؤولين عن الحذر على الطرق ،إتاحة ونمط حياة آمن في األلوية ،مر ّكزي ومعلّمي التربية المروريّة في المدارس
تصدر نشرة دائرة السنة في الحذر على الطرق إتاحة ونمط حياة آمن من أجل مواعيد وأحداث
ي ،البيت وأوقات
تهدف إلى تحديث التعليمات المتع ّلقة بالسلوكيّات وجريانها في الحيّز المرور ّ
الفراغ والتشديد عليها .الموادّ المعرفيّة والتعلّميّة المقدّمة في هذه النشرة تساعدكم في تذويت
وتنفيذ إرشادات السالمة وقواعد السلوك اآلمنة في الطرقات ،البيت ،الساحة ،البحر واالنترنت،
استعدادًا إلى خروج التالميذ للعطلة الصيفيّة

الدراجات يعود إلى حقيقة أنّهم غير محميين مثل راكبي السيّارة .إذا لم نشدّد على قواعد
السبب في إصابة راكبي ّ
السالمة والحماية من خالل استعمال األدوات مثل الخوذة ،واقيات الركب ،عاكسات الضوء ،فمن الممكن أن
ينتهي األمر باإلصابة.
يبدأ عبور الطريق من خالل المشي
اآلمن على الرصيف بعيدًا عن حافّة
الشارع ،ويستمر باختيار مكان
العبور.

ي فصل آخر .يمكن منع معظم الحوادث الّتي يصاب بها األطفال من خالل
يُصاب األطفال في الصيف أكثر من أ ّ
اتّباع نمط حياة آمن.

الدراجات .نقودها في
ي متاحة على مسارات ّ
ّ
ي عبارة عن وسيلة نقل حركيّة لك ّل هدف .قيادة كوركنيت كهربائ ّ
الدراجة الكهربائيّة والكور كنيت الكهربائ ّ
الدراجة والكور كنيت ُملزم بمعرفة قواعد السير ،االنصياع لإلشارة الضوئيّة
الشارع والمسارات المخ ّ
للدراجة فقط وليس على الرصيفَ .من يقود ّ
صصة ّ
وإعطاء ّ
حق المرور للمشاة.

تقيم وزارة التربية والتعليم مخيّمات (مدارس العطلة الصيفيّة) في بداية العطلة الصيفيّة لتالميذ المدارس
متنوعة في مجال السالمة
االبتدائيّة .يُطلِق القسم برنامجين ضمن هذا اإلطار ،يشمالن أنشطة إثراء ّ
الصف والساحة من خالل برامج تعليميّة ،ألعاب وألعاب حاسوب.
والسلوك في الطرقات ،يكون التعلّم في
ّ
رابط للبرنامج קיץ של ידידות בזה"ב לכיתות א' ב'
رابط للبرنامج קיץ של ידידות בזה"ב לכיתות ג'

 Ӂعبور الشارع عمليّة مركّبة ،تبدأ بالمشي اآلمن على الرصيف بعيدا عن
حافّة الشارع .هناك أهميّة كبيرة الختيار مكان العبور (جسر ،نفق
للمشاة ،ممر مشاة مع إشارة ضوئيّة) واالستعداد من أجل العبور:

 Ӂعند عبور الشارع يجب التركيز وعدم االنشغال بأمور أخرى مثل استعمال
الجوال.
ّ
قواعد السلوك للمشاة
عبور الشارع بشكل مستقل

مالبس لونها فاتح أفضل في العتمة
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في الظلمة يجب ارتداء مالبس بألوان
فاتحة.
يجب ارتداء مالبس عاكسة للضوء
(

Ӂ
Ӂ
Ӂ
Ӂ
Ӂ

Ӂ

رسم كاريكاتير :دافيد هولود

عند السفر وحت ّى العودة ،يجب على المسافرين وضع حزام األمان.
ال نبدأ السفر قبل التأكّد أ ّ ّن جميع َمن في السيّارة وضع حزام األمان.
يجب مالءمة الحزام المائل حسب ارتفاع المسافر ووضعه في مركز الكتف وليس
تحت اإلبط.
أوالد حت ّى  8سنوات يجب أن يجلسوا في مقعد مرتفع وأن يت ّم تحزيمهم.
الهوائي الموجود في السيّارة
ال نق ّل ولدا بمقعد آمن أو مقعد مرتفع أمام الكيس
ّ
وهو فعّال.
يوصى بعدم جلوس ولد حت ّى سن  13على األقل في المقعد األمامي للسيّارة ولكن
في الخلف فقط.

الدراجة
نركب ّ
الدراجة جيّد لحرق السعرات الحراريّة والمحافظة
الدر اجة له فوائد كثيرة :ركوب من أجل ممارسة الرياضة ،االستمتاع ،وتحسين الوزن .ركوب ّ
ركوب ّ
الدراجة خطرا ويؤدي إلى إصابات في الجسم نتيجة السقوط ،أو إصابات صعبة نتيجة حوادث
على جودة البيئة .ولكن من جهة أخرى قد يكون ركوب ّ
الدراجة في الشارع كسائق المركبة،
الدراجة .يجب أن نتذكّر أنّ راكب ّ
الطرق .لذلك من ال ُملزم للركّاب أن يستخدموا أدوات ووسائل األمان عند ركوب ّ
عليه معرفة قوانين السير واإلشارات المروريّة.
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الدراجة ولو لفترة قصيرة ،يجب اعتمار الخوذة لحماية الرأس في حالة السقوط.
عند ركوب ّ
تتحرك للجوانب ،الداخل أو الخلف وال تسقط عند وقوع
يجب أن تالئم الخوذة محيط الرأس وأن تكون مالصقة له من خالل أحزمة الذقن حت ّى ال
ّ
حادث.
الدراجة تحتوي على عاكسات ضوء من األمام ،الخلف وعلى العجالت وكذلك جرس أو صفّارة.
يجب التأكد أنّ ّ
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الدراجة.
الدراجة في مسارات خاصّة
بالدراجة أو مسار مخصّص للركوب على ّ
ّ
نقود ّ
الجوال أثناء الركوب.
ال نستعمل
ّ
نهتم بأن نَرى وأن يرانا اآلخرون.
الدراجة وعبور الشارع مشيا.
الدراجة .يجب النزول عن ّ
عند عبور ممر مشاة ،ممنوع ركوب ّ
الدراجات معرفة قواعد السير ،االنصياع لإلشارات الضوئيّة وإشارات المرور،
يجب على راكبي ّ
وإعطاء حقّ األولويّة للمشاة.
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الدراجة يجب فحصها والتأكد من وضعيتها.
قبل ركوب ّ
يجب التحقّق من صالحيّة الفرامل قبل السفر.
يجب فحص ضغط الهواء في اإلطارات قبل السفر.
يجب التأكّد أنّ السالسل مشدودة وغير رخوة.
األمامي والحزام العاكس للضوء.
يجب التأكّد من صالحيّة الجرس ،الضوء
ّ

.

سالمة األوالد في العطلة الصيف ّية
وتتنوع األنشطة الّتي تشغلهم خارج نطاق البيت.
تتغيّر أنماط األنشطة لدى األوالد خالل فترة العطلة الصيفيّة ،تزداد أوقات الفراغ
ّ
تعرض لها األوالد من
يُصاب األوالد في الصيف بشكل أكبر من بقيّة فصول السنة .باإلمكان تفادي أكبر نسبة من الحوادث الّتي ي ّ
خالل اتّباع نمط حياة آمن .مع المحافظة على بيئة آمنة باإلمكان منع حوادث غير موجّهة بين األوالد والشبيبة .يمكن أن تقع
ّ
متنزهات ،حدائق ألعاب والطرقات.
سسات تربويّة،
الحادثة في ك ّل مكان فيه أوالد :بيت ،ساحة ،مؤ ّ

يوجد في البيت موا ّد خطيرة .في الخزانة هناك موا ّد لتنظيف البيت ،موا ّد مبيدات للحشرات،
يضر بصحّتنا.
موا ّد قد تنفجر وتشتعل .استعمال غير مراقَب لهذه الموا ّد قد
ّ

يجب عدم تخزين موا ّد المبيدات بجانب موا ّد الغذاء.
בטיחות ילדים בים ובבריכה

باإلمكان تفادي  % 80من حاالت الغرق من خالل تعليم السباحة والتشديد على قواعد
בים
البحرילדים
בטיחות
في
والبركة
السالمة أثناء السباحة في البحر والبركة .تحدث أغلبيّة حاالت الغرق في
ובבריכה
نهاية األسبوع .لذلك للتخفيف من خطر الغرق ،يُطلب ما يلي:

تعرض المسافرين
في فترة الصيف ،الكثير من العائالت تخرج إلى الرحالت ،الترفيه وتسافر للمشاركة في األحداث المختلفة .السفر بالمركبة العائليّة ّ
لخطر اإلصابة والتعامل مع سلوكيّات األوالد .السفر اآلمن يبدأ من البيت ،قبل الدخول إلى السيّارة .نخ ّ
نتزود بالطعام ،الشراب
طط مسار السفر،
ّ
والتعامل مع األوالد.

خالل السفر نشدّد على التعليمات اآلمنة ونستريح لتجديد النشاط.

كهربائي
دراجة كهربائ ّية وكوركنيت
ّ
ّ
يلوث البيئة ويساهم
الكور كنيت الكهربائ ّي عبارة عن وسيلة نقل
متحركة لكل هدف .ال يحتاج إلى وقود ،ال ّ
ّ
في تقليل الضغط على الشوارع .كما الركوب على الدراجة الكهربائيّة ،السفر غير اآلمن والّذي يناقض
يعرض سائق الكور كنيت ومستخدمي الطريق للخطر.
القانون من الممكن أن ّ
الدراجات الهوائيّة .في حال عدم وجود
دراجة الكهربائيّة والكور كنيت الكهربائ ّي متاحة في مسارات ّ
قيادة ال ّ
للدراجة فعلى الشارع وليس على الرصيف المخصّص للمشاة.
مسار ّ
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ق األولوية للمشاة.
على راكبي الكور كنيت والد ّراجة معرفة قواعد السير ،االنصياع لإلشارة الضوئيّة وإشارات المرور ،إعطاء ح ّ
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في ساعات الظالم نضيء فوانيس الكور كنيت ونتأكّد من وجود عاكسات الضوء.

قبل السفر علينا فحص صالحيّة الكور كنيت وأدوات السالمة.

إلزامي ،حت ّى في السفر لوقت قصير ،من أجل حماية الرأس.
اعتمار الخوذة
ّ
في ساعات الظالم يجب ارتداء عاكسات الضوء على الجسم ،كاحل الرجل والذراعين وعلى الخوذة.
للدراجة وليس على الرصيف.
نسافر على الشارع والمسارات المخصّصة ّ

نتمنى لكم عطلة هانئة،آمنة وخالية من اإلصابات
مالءمة للعربية :المرشدة طروب خليل  ،باشراف :المسؤولة القطرية للموضوع سائرة عابد

