طريق آمنة للمدرسة – نصائح لألولياء
األولياء األعزاء

يذهب األطفال بعد العطلة الصيفية إىل المدرسة والغاية من حملة „ طريق آمنة إىل المدرسة“ هو إعدادهم لهاته المرحلة.
ف ي� رياض األطفال يتعلم الصغار القواعد األولية للمرور وكذلك أيضا السلوك القويم للترصف داخل حركة المرور.
يجب أن يتذكر األولياء دائما بأن مرحلة االنتقال إىل المدرسة مرتبطة بتغي�ات جذرية بالنسبة للطفل فقد أصبح الطفل اآلن ث
أك�
ي
اعتمادا عىل نفسه وهو اآلن ف ي� عمر يخول له سلك طريقه إىل المدرسة بمفرده واألولياء يمكنهم مساندته ف ي� القيام بذلك.

يحتاج األطفال إىل الحركة

من المحبذ ترك الطفل يذهب بمفرده إىل المدرسة بقدر ما
كان ذلك ممكنا فالذهاب إىل المدرسة االبتدائية أمر يمكن
إتقانه جيدا من طرف معظم األطفال الذي ال تتجاوز أعمارهم
فللس� عىل
الستة سنوات وسيكون الطفل ممتنا لوالديه لذلك
ي
األقدام فوائد عديدة
صح .عالوة عىل ذلك ترتفع نسبة الحوادث
غ�
وهذا أمر ي
ي
ن
س�هم.
طريقة
من
واثق�
غ�
األطفال
يكون
عندما
ي
ي
ي
يجب عىل األولياء االنتباه اىل أن الطفل يتحرك بصفة منتظمة
ت
يس�
دع طفلك كلما سنحت الفرصة بذلك بعد ف�ة أولية من الممارسة ي
فبإضافة إىل الرياضة المدرسية يجب أن ال تقل مدة حركة
مفرده إىل المدرسة!
الطفل خالل األسبوع عن  75دقيقة.
ت
ز
ك� بطريقة أفضل
األطفال الذين يتحركون بانتظام يمكنهم ال� ي
كما أنهم يكتسبون ث
أك� ثقة بأنفسهم
ولمواصلة الحديث عن الطريق إىل المدرسة فقد ي ن
يس�ون مع بعضهم إىل المدرسة يعيشون العديد من
تب� بأن األطفال الذين ي
ت
ال� ال يمكنهم تجربتها عندما يقوم األولياء بتوصيلهم بالسيارة إىل المدرسة وكنتيجة لذلك يسدي األولياء ألبناهم معروفا
التجارب ي
ت
يس�ون عىل أقدامهم للمدرسة.
عندما ي�كونهم ي

الطريق اآلمنة إىل المدرسة

ً
األك� أمانا فالتفاف صغ� يجعل الطريق ث
ليس من ال�ض وري أن يكون أقرص الطرق إىل المدرسة هو ث
أك� أمانا ف ي� بعض األحيان.
ي
يمكن لألولياء تجربة العديد من المسالك المؤدية إىل المدرسة بأنفسهم قبل أن يختاروا أحدها للطفل
• من األمثلة الجيدة:
األرصفة ،والشوارع الهادئة داخل المناطق السكنية ،وتقاطعات
ت
ال� تساعد
الطرقات مع إشارات مرور ضوئية ،والجزر الوسىط ي
عىل عبور الشوارع ،والممرات المخصصة للمشاة ،والمعابر
ً
المؤمنة بالمرشدين ،والمعابر المضاءة جيدا
• من األمثلة السيئة:
طرق بدون أرصفة ،طرق بها حركة مرور كثيفة مع مرور
الشاحنات ،معابر مربكة ،ومخارج من الساحات ،ومحالت
السوبر ماركت ،وما إىل ذلك ،والمعابر خلف منحنيات أو عوائق
غ� مرئية (مثل السياجات واألشجار والجدران).
ي
تمتلك العديد من المدارس خرائط للطريق إىل المدرسة .نرجو من
األولياء سؤال المدرسة المعنية عن ذلك.

االستغناء عن السيارة

إن األولياء الذين يح�ض ون أطفالهم بالسيارة
(„تاكس الوالدين“) يعرضون أطفال المدرسة
ي
اآلخرين للخطر.
تذكر أن التمرين مفيد لطفلك.
ت
يمكن ألطفال المدارس قطع مسافة كيلوم�ين
يً
س�ا عىل األقدام ف ي� الصباح.
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التدرب عىل الطريق إىل المدرسة
•
•
•
•
•
•
•
•

ه
من المحبذ أن يبدأ التدرب عىل الطريق فإىل المدرسة (ذهابا وإيابا) قبل العطلة الصيفية وأحسن فرصة للقيام بذلك ي
ت
ال� يكون فيها الطفل متواجدا ي� الطريق!
األوقات ي
ين
الول عىل سبيل
يجب مناقشة كل المخاطر الممكنة
وتلق� الطفل السلوك الصحيح! يجب عىل الطفل أن يكرر ما قاله ي
المثال („هنا يجب عىل أن أقف !)“...
يجب التدرب عىل كل االحتماالت بصفة منفصلة
يجب التدرب عىل المسار عدة مرات! مع ترك بعض الوقت بينها
يجب أن يفهم الطفل أن المسار المتفق عليه هو الوحيد المسموح به.
كما يجب عىل الطفل أن يفهم أيضا أنه ال يجوز له سلك الطريق مع شخص غريب.
ت
مج�ة إىل ذلك.
يجب أن يفهم الطفل أن ليس كل السيارات تتوقف عند
المع� المخصص للمشاة ،ح� لو كانت ب
ب
من المهم أن يعلم األولياء بأن الطفل يمتلك معظم قدراته من خالل المالحظة والتقليد .فاألولياء هم المثل األعىل الذي

هاته أهم التمارين!

اع� الطرق فقط ف ي� األماكن خالية.
ب
1إذا كانت الرؤية منعدمة بسبب
ن
منح� ،
سياج أو سيارات متوقفة أو
يجب أن يبحث الطفل عن مكان به
رؤية واضحة

األمر نفسه ينطبق عىل „اإلشارة
ض
الخ�اء“ :ال تنطلق ت
ح� تتوقف
ً
تع�
السيارات .تنبيه :غالبا ما ب
ت
تع� مسار المشاة دون
ال� ب
المركبات ي
كالهما له „إشارة ض
خ�اء“.
إذن ألن

ف
انتظر فجوة ي� حركة المرور عند
المع� المخصص للمشاة .تواصل
ب
ي ن
بالع� مع السائق وانطلق فقط
عندما تكون جميع المركبات
ي ن
السائق� يسيئون
فكث� من
متوقفة.
ي
الترصف ويواصلون القيادة.

ً
قف أمام الرصيف .انظر أوال إىل
ي ن
اليم� ،ثم إىل اليسار
اليسار ،ثم إىل
ت
تأ� أي
لم
إذا
مرة أخرى .انطلق
ي
سيارة.

خالل األسابيع األوىل

• من المستحسن أن يرافق األولياء الطفل أثناء ذهابه إىل المدرسة خالل األسابيع األوىل
ف
ن
الزم� يؤثر سلبيا عىل سلوك األطفال
يك� من الوقت ف ي� الصباح لسلك طريقه إىل المدرسة .فالضغط
• يجب أن
ي
يؤخذ الطفل ما ي
ف
أثناء مشاركتهم ي� حركة المرور
• يجب إفهام الطفل ما يجب أن يفعله إذا كان هناك ش
�ء مختلف عن المعتاد  -عىل سبيل المثال ،إذا كانت إشارة المرور ال تعمل أو
ي
عندما يضيق الرصيف بسبب السيارات المتوقفة.

ً
„مرئيا“!
يجب أن يكون الطفل

ً
أيضا ملحقات عاكسة لألحذية أو القبعات .كما أن
يجب وضع عنارص أو ش�ائط عاكسة للضوء عىل جميع جوانب المالبس .هناك
ً
ت
أيضا.
الس�ات أو الخوذ العاكسة جيدة
يمكن رؤية األطفال الذين يرتدون مالبس عاكسة للضوء ف� الظالم من مسافة  130إىل  160ت ً
م�ا .للمقارنة :ال ُيرى الشخص الذي
ً ي
ً ً
يرتدي مالبس داكنة إال من مسافة  25إىل  30ت ً
جدا لتجنب وقوع حادث.
غالبا ما يكون ذلك متأخرا
م�ا.
ً
أيضا عىل عنارص عاكسة .تأكد من أن الحقيبة تتوافق مع معيار  DINرقم  .58124فهذا
يجب أن تحتوي حقائب الظهر المدرسية
النوع من الحقائب يضمن الراحة ،مقاومة المطر ،البطانة الخلفية والمرونة.
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