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والدین ع78ز
! �ه مدرسه  ! �ه مدرسه” آنها را برای راە رف#" ! „ا1من در راە رف#" وع 8 کند. 4مپ2# Jس از تعطFالت تاBستا?! فرزند شما مدرسه را >;

آمادە 8 کند.
ند. �ه 1اد داشته �اشFد: وقK" مدرسه را  2Nک را 1اد 8 گFو رفتار صحیح در تراف 

U
Vو رانند W?راهنما ! ! قوان2# در مهدکودک کود4ان اول2#

̀! بزرگ شدە است که  های زeادی برای فرزندتان تغی2N 8 کند. او در  مدرسه مستقل تر 8 شود و اaنون �ه اندازە 4ا ! 2Nوع 8 کند، چ ;<
بتواند �ه تنها?W �ا مس2N مدرسه کنار بFا1د. شما 8 توانFد در این زمینه از فرزند خود حما1ت کنFد.

فرزندان .ه تحرک ن;از دارند
در صورت امlان اجازە دهFد فرزندتان �ه تنها?W �ه مدرسه 

برود. کود4ان شش ساله در اmNa موارد �ه راحK" 8 توانند �ا راە 
رسFدن �ه دBستان کنار بFایند. فرزندتان �ه خاطر مزا1ای پFادە 

روی از شما sشکر خواهد کرد.

• سه چهارم کود4ان و جوانان در آلمان خvF 4م ورزش 
 ! 2Nست خطر تصادفات نyشان خوب ن "K8 کنند. برای سالم
زما?! افزا|ش 8 1ا�د که  کود4ان قادر �ه حرکت ا1من ن}اشند

•      اطمینان حاصل کنFد که کودک شما �ه طور منظم 
ورزش 8 کند - عالوە بر ورزش های مدرسه. این �ا1د حداقل 

75 دقFقه در هفته �اشد.
•     کود4ا?! که �ه طور منظم ورزش 8 کنند، بهN" 8 توانند 

ی دارند.    "Nشyتمرکز کنند و اعتماد �ه نفس ب
! آوردە شوند، تج��ه ن� کنند. •      و برای �ازگشت �ه مدرسه: کود4ا?! که �ا هم �ه مدرسه 8 روند، تج��Fا?" دارند که ا�ر �ا ماش2#

بنابراین وقK" فرزندتان پFادە راە 8 رود، 4ار خو?� برای او انجام 8 دهFد.

 راە امن مدرسه
کوتاە ت�eن مس2N �ه مدرسه همyشه امن ت�eن نyست. �4 انحراف �ا� مس2N را ا1من تر 8 کند.

eن راە برای فرزندتان چyست. "Nد که بهe 2Nم �گFد و تصمeراە خودتان را برو

•

•

BسFاری از مدارس نقشه راە مدرسه را دارند. در مورد آن �ا مدرسه 
خود صح}ت کنFد. 

اجازە دهFد فرزندتان Jس از 1ک دورە اولFه تم�eن، هر کجا که 8 تواند �ه 
مدرسه برود!

/ را رها کن;د C0ماش
 �aتا„) ! والدیK! که فرزندان خود را �ا ماش2#

والدین”) 8 آورند، سایر کود4ان مدرسه ای را در 
معرض خطر قرار 8 دهند.

�ه 1اد داشته �اشFد که ورزش برای کودک شما مفFد 
است. دا�ش آموزان مدرسه 8 توانند مسافت دو 

ی را صبح �ا �ای پFادە � کنند. "NلومFک

کدام راە ها خوب هس¡ند:
 ، پFادە روها در خFا�ان، خFا�ان های آرام در مناطق مسکو?!

تقاطع ها?W �ا چراغ های راهنما?W عابر پFادە، جزایر مرکزی �ه 
عنوان 4م¦ برای عبور از خFا�ان ها، گذر�اە های گورخری، 

گذر�اە های ا1من شدە توسط راهنماها، گذر�اە ها و گذر�اە ها 
�ا نور مناسب.

کدام راە ها �د هس¡ند:
! �ا ترافFک  جادە های �دون پFادە رو، جادە ها?W �ا ترافFک سنگ2#

4امیون ها، گذر�اە ها و گذر�اە های گیج کنندە، خرو©� ها
ە، عبور از Jشت پیچ های  2Nاط ها، س®رمارکت ها و غFاز ح

، درختان، دیوارها).  ! نامر?° 1ا موانع (مانند پرچ2#



! �ه مدرسه  تم()ن راە رف#"

    
 
 

 

! هفته ها اول0#
•   در هفته های اول مدرسه، فرزندتان را همرا% کن"د.

O شLMد که فرزندتان صبح زود خانه را ترک C کند. عجله و دیر کردن C تواند منجر @ه رفتار نادرست در تراف"ک جادە ای  PQمطم •
در کودSان شود.

O ها در پ"ادە رو  UQا ماشV کند Wار نS XYی متفاوت از معمول است - @ه عنوان مثال، ا\ر چراغ راهنما O Uaدرمورد اینکه فرزندتان @ا چ •
fارک شدە اند و مسUa را مسدود C کنند، صحcت کن"د.

فرزند خود را „قا�ل مشاهدە” کن4د!
O اتصاالت @ازتاkY برای کفش Vا Sالە وجود دارد. ب  UQاس اعمال شوند. همچنcد در تمام طرف های لVا نوارهای @ازتابندە @اV tعنا •

O خوب هسuند. Uaا شنل نV ازتابندە های چشمک زن، جل"قه های @ازتابندە •
ە @ه تن دارد  Uaاس تcد. برای مقا}سه: فردی که لVی د |aاز فاصله 130 تا 160 م �Lتوان در تار C اس های @ازتابندە راcان @ا لSکود •

ی از تصادف خ"� دیر است. Uaشود. که اغلب برای جلوگ C دەVی د |aفقط از فاصله 25 تا 30 م
O @اVد دارای عناt @ازتابندە @اشد. اطمینان حاصل کن"د که ک"ف @ا استاندارد DIN 58124 مطا@قت دارد.  Uaکوله �ش�| مدرسه ن •

، �ش�| و انعطاف fذیری در اینجا مناسب است.
�

راح�| حمل، ضد @ارند�

Lن تم�Lن ها هسuند! |aاین ها مهم

جلوی حاش4ه �اDس4Bد. ابتدا �ه 
سمت چپ، سLس �ه راست و 

سLس دوQارە �ه سمت چپ نPاە 
کن4د. اSر وس4له نقل4ه ای ن4امد 

برو)د.

! صدق  0Vن ” ! WVامر در مورد „س ! هم0#
] کند: تا زماY! که خودروها متوقف 

`شدە اند آن را ترک نکن4د. توجه: 
وساdل نقل4ه خاموش اغلب �دون 
مجوز از مس0V عابر پ4ادە عبور ] 

” هسBند. ! WVکنند ز)را هر دو „س

منتظر dک خالP4اە در تراف4ک در 
گذرlاە های گورخر �اش4د. �ا رانندە 

تماس چشo برقرار کن4د و فقط 
زماY! استارت بزن4د که همه وساdل 

نقل4ه ساtن هسBند. sس4اری از 
رانندlان رفتار نادرست دارند و فقط 

 ادامه ] دهند.
u

vه رانند�

ز جادە ها فقط در مxان های صاف 
 ! عبور کن4د. اSر دdد توسط ماش0#
های |ارک شدە dا dک پیچ محدود 

شدە است، کودک �اdد �ه دن~ال 
مxاY! �ا دdد واضح �اشد.

! �ه مدرسه - نxاY" برای والدین اdمن در راە رف#"

Herausgeber: Landesverkehrswacht NRW, Friedenstraße 21, 

40219 Düsseldorf; Tel.: 0211/302003-0, Mail: info@lvwnrw.de

Foto/Illustra� onen: Deutsche Verkehrswacht 

وع کن"د، @ه طور اVدە آل در زمان هاXY که فرزند شما    �� OYل از تعط"الت تا�ستاcه مدرسه (رفت و برگشت) را ق@ O |Qن راە رفLتم� •
O در راە است!  Uaن

• در مورد خطرات @حث کن"د و رفتار صحیح را آموزش ده"د! از فرزندتان @خواه"د آنچه را که گفت"د تکرار کند („اینجا ا}ستادە 
م"مانم...”)!   

• تمام موقع"ت ها را @ه صورت جدا©انه تم�Lن کن"د!
O تم�Lنات فردی زمان @گذارLد! UQن کن"د! بLرا چندین @ار تم� Uaمس •

• فرزند شما @اVد @داند که مسUa مورد توافق تنها راە مجاز است.
O @ا غ�cLه ممنMع است. |Qد @داند که رفVا@ O UQهمچن •

• @ه فرزندتان @گLM"د که هر ماشی�O در گذر¬اە گورخر توقف نW کند، ح�| ا\ر مجبور @اشد.
Lن الو برای فرزندتان هسu"د. |aآموزد. شما مهم C ق مشاهدە و تقل"دLآن را از ط� |aفرزند شما ب®ش : |aاز همه مهم •


