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الأهل الكرام,

اإن الدعم الذي �صتقدمه لطفلك �صيكون ا�صتثماراً للمعلومات التي تعلمها حتى "يفّكر اأوًل", ويتبع قواعد

الأمن وال�صلمة العامة لت�صبح �صلوكًا يعتمده يف اأثناء اللعب مع اأقرانه يف املدر�صة, اأو يف البيت, اأو احلديقة

العامة, اأو عند مزاولة اأي ن�صاط يومي.

لقد تعلم طفلكم احلفاظ على �صلمته من الإ�صابات اخلطرية, واأهمية "التفكري اأوًل", كما تلقى درو�صًا يف

املو�صوعات الآتية:

اأهمية �صلمة الدماغ والنخاع ال�صوكي.

قواعد الأمن وال�صلمة العامة يف املركبات, و�صلمة امل�صاة.

قواعد الأمن وال�صلمة العامة الواجب اتباعها عند ركوب الدراجة, اأو )ال�صكوتر(, اأو ا�صتعمال لوح التزلج, اأو حذاء 

التزلج؛ للمحافظة على �صلمته, وجتنب اإ�صابة الدماغ والنخاع ال�صوكي.

قواعد الأمن وال�صلمة العامة يف احلدائق العامة, وريا�صات الت�صلية وال�صتجمام, والريا�صات اجلماعية املنظمة, 

والريا�صات املائية.

اأخطار الإ�صابات, واأهمية اتباع املمار�صات الآمنة, واعتماد معايري 

وقائية معينة.

اإيجاد حلول اإبداعية للم�صكلت, واإجراءات الأمن وال�صلمة العامة 

الواجب اتباعها يف حال وجود �صلح اأو اأداة خطرة, بحيث يتلك 

املقدرة على اتخاذ القرارات ال�صائبة, وحماية النف�ص باتباع اخلطوات الآتية: قف مكانك, ل تلم�ص, اترك املكان, ناِد 

�صخ�صًا بالغًا.

اأهمية و�صول كمية كافية من الأك�صجني اإِىل الدماغ, واإّل �صوف تتعر�ص اخلليا للتلف؛ مما قد يوؤدي اإىل املوت.

تعمل حالت التح�ص�ص ال�صديدة على اإعاقة التنف�ص, اأو الختناق, وقد توؤدي اإىل املوت.

كما تلقى طفلك عدداً من درو�ص الإ�صعافات الأولية املحو�صبة التي تعر�ص اخلطوات ال�صليمة لعملية الإ�صعاف الأويل يف حالت 

الإ�صابة ب�رشبة ال�صم�ص, ونزيف الأنف )الّرعاف(. 

يتبع كل در�ص ن�صاط منزيل لتدعيم اأهداف الدر�ص, بالإ�صافة اإىل طريقة طفلك اخلا�صة يف �رشح ما تعلمه من الدر�ص, كما يجب 

توفري الوقت الكايف للتحدث مع طفلك, وتقييم فهمه املو�صوع با�صتعمال التقييم املرفق لكل در�ص.

للحفاظ على �صلمة جميع اأفراد العائلة, علينا اأن:

ن�صتعمل حزام الأمان عند الركوب يف املركبات دائمًا.

ن�صتعمل خوذة الراأ�ص ونرتديها على الّنحو ال�صحيح عند احلاجة.

نطبق العادات ال�صليمة والآمنة عند ممار�صة اأي ن�صاط داخل املنزل وخارجه.

نطبق قواعد الأمن وال�صلمة العامة عند ركوب ال�صيارة اأو املركبة.

انتبهوا ملا ياأتي:

اأهمية ال�صواخ�ص املرورية والإ�صارات ال�صوئية.

ممار�صة ال�صلوكات ال�صليمة لتحقيق املتعة عند القيام بالريا�صات املائية.

اتباع قواعد اللعب واحلذر من خطورة ال�صقوط على الراأ�ص.

التزام قواعد الأمن وال�صلمة العامة عند اأداء الريا�صات, وارتداء معدات ال�صلمة امللئمة.

حفظ الأ�صلحة يف اأماكن مقفلة بعيداً عن متناول اأيدي الأطفال.

اتباع حلول اإبداعية حلل امل�صكلت.

كيفية تقييم تعلم اأولدكم:

لكل در�ص من درو�ص الربنامج اأداة تقييم )�صلم تقدير لفظي(, هدفها م�صاعدتكم على التقييم.

يحدد م�صتوى الطالب لكل معيار من معايري الأداء يف عمود م�صتوى الطالب )يف اجلدول(, حيث يكون: 4 اأو 3 اأو 2 

اأو 1, وفق املحكمات املو�صوفة لكل م�صتوى.

ي�صجل تقدير الطالب على الّنحو الآتي:

يح�صب متو�صط م�صتويات املعايري؛ بجمع الأعداد الدالة على 

امل�صتويات )العمود الأخري يف اجلدول(, ثم ق�صمة الناجت على عددها.

ي�صنف م�صتوى التقدير الناجت ح�صب الآتي:

ممتاز: اإذا كان املتو�صط من 3.6 اإىل 4

جيد: اإذا كان املتو�صط من 3 اإىل 3.5

متو�صط: اإذا كان املتو�صط من 2.5 اإىل 2.9

دون املتو�صط: اإذا كان املتو�صط اأقل من 2.5
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دبة ب�صبة", التي تعني اأن الطفل ينمو ويكرب مع ال�صقوط والإ�صابات, وهذه مقولة مغلوطة �صائعة.

ن�شاط ل منهجي:

ل�صمان حماية طفلك من هذه الإ�صابات, ناق�صه مبا ياأتي:

الأدوات التي يكن ا�صتعمالها حلماية نف�صه من الإ�صابة.

التدابري والو�صائل التي قد ُتقلل اأو متنع مثل هذه الإ�صابات, والتي 

عليه اتباعها.

هناك العديد من الأماكن يف املجتمع التي يكن زيارتها لنتعلم كيفية الوقاية من اإ�صابات الدماغ والنخاع ال�صوكي, مثل: 

املكتبات العامة, وعيادات الأطباء التي توي جم�صمات ور�صوم بيانية عن ج�صم الإن�صان.

اطلب اإىل طفلك اإعادة متثيل التجارب التي اأجراها يف املدر�صة, اأو �صاهدها عن حماية اجلمجمة للدماغ, وكيفية التعبري 

عن و�صول الأوامر من الدماغ عرب النخاع ال�صوكي اإىل الأطراف.

التعلم: تقييم مدى 

اتبع الإر�صادات الواردة يف ر�صالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

�صالمة الدماغ والنخاع ال�صوكي

للمعرفة:

تاأكد من معرفة طفلك احلوادث التي يكن اأن ت�صيبه, وقد توؤدي اإىل الإ�رشار بدماغه اأو نخاعه ال�صوكي.

�صاعد طفلك على ا�صتذكار املعلومات الآتية: 

الدماغ اأهم جزء يف اجل�صم, لأنه يجعل اجل�صم كّله يعمل.

لب, وقد يتاأذى من ال�صدمات؛ لذا, تعمل اجلمجمة ال�صلبة على حماية الدماغ. الدماغ غري �صُ

لب, وقد يتاأذى من الإ�صابات؛ لذا, يعمل العمود الفقري على حماية النخاع ال�صوكي. النخاع ال�صوكي غري �صُ

يكن تفادي معظم اإ�صابات الدماغ والنخاع ال�صوكي باتباع اإجراءات الأمن وال�صلمة العامة.

مُتّثل الأع�صاب الطريق التي تعرب بها املعلومات من الدماغ عرب النخاع ال�صوكي اإىل الع�صو الذي �صت�صل اإليه الر�صائل.

يف حال تعر�ص الأع�صاب للأذى, لن ت�صل تلك الر�صائل, ولن يتحرك الع�صو امل�صتقبل.

ملعلوماتكم:

اإن اأب�صط احلوادث اأو الإ�صابات التي تقع لطفلكم, يكن اأن توؤثر تاأثرياً مبا�رشاً اأو غري مبا�رش يف م�صتوى اأدائه وقدراته؛ فيظهر اأثر 

بع�ص هذه الإ�صابات مبا�رشة ب�صورة جروح اأو انتفاخ مثًل, لكن الأخطر هو تلك الإ�صابات التي ل نرى اآثارها حلظة ال�صقوط 

اأو الإ�صابة. ولكن, بعد مدة من الزمن - قد ت�صل اإىل �صنوات - يكن ملحظة بع�ص النتائج املرتتبة عن هذه احلوادث باأ�صكال 

خمتلفة, منها تاأخر م�صتوى اأداء الطفل, وفهمه, واإدراكه.

لذا, يجب تذير طفلكم من خطر اإ�صابات الراأ�ص مهما كانت ب�صيطة اأو غري موؤملة, وعدم ترديد بع�ص الأقوال ال�صائعة, مثل "كل 
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ن�شاط ل منهجي:

اأن�صطة نقوم بها معًا:

اركب احلافلة مع طفلك, وحّدثه عن قواعد الأمن وال�صلمة العامة.

دّرب طفلك على عبور ال�صارع.

عنّي طفلك م�صوؤوًل عن تذكري العائلة بربط حزام الأمان عند ركوب 

املركبة.

اجمع من�صورات عن الأمن وال�صلمة العامة, ثم األ�صقها يف دفرت 

ق�صا�صات.

اأثناء وجودك يف ال�صيارة مع اأطفالك, عّلمهم لعبة ملراجعة دللت ال�صواخ�ص املرورية.

التعلم: تقييم مدى 

اتبع الإر�صادات الواردة يف ر�صالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

6869

�شالمة امل�شاة وال�شالمة يف املركبات

للمعرفة:

تاأكد من معرفة طفلك قواعد الأمن وال�صلمة العامة التي عليه اتباعها عند امل�صي, اأو ركوب احلافلت.

فعند ركوب ال�صيارة, يجب اأن:

يدخل من الباب املحاذي لنا�صية ال�صارع.

يجل�ص يف املقعد اخللفي دائمًا.

ي�صع حزام الأمان فور جلو�صه على مقعد ال�صيارة.

ل يخرج راأ�صه ويديه وقدميه من ال�صيارة.

وعند ركوب احلافلة, يجب اأن:

ي�صي على ُبعْد 3 اأمتار, اأو َيعّد ع�رش خطوات كبرية من اأمام احلافلة, ولي�ص من منطقة اخلطر, وهي املنطقة املحيطة 

باحلافلة, حيث يعجز ال�صائق فيها عن روؤية الأطفال.

يتاأكد من روؤية ال�صائق له قبل القيام باأي حركة.

ملعلوماتكم:

يجب اأن يتعود الأطفال التزام الهدوء التزامًا تامًا يف اأثناء ركوبهم ال�صيارة؛ لأن كرثة احلركة وال�صجيج والأ�صوات ُتزعج ال�صائق, 

غ هذه التعليمات ب�صورة قانون خا�ص بركوب طفلك  وتعمل على ت�صتيت انتباهه, مما يوؤدي اإىل زيادة ن�صبة عدد احلوادث. �صُ

ال�صيارة, وتاأكد من التزامه به دومًا.
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خف�ص �صاعد الذراع الي�رشى للأ�صفل, يعني اأنه �صيتوقف.

مد الذراع الي�رشى للي�صار مداً كامًل, يعني اأنه �صينعطف نحو الي�صار.

ن�شاط ل منهجي:

�صارك طفلك دومًا يف بع�ص الأن�صطة التي يار�صها يوميًا, فهي توّثق العلقة, 

وتزيد من التوا�صل بينكما. ويكن عمل ذلك بتنفيذ بع�ص الأن�صطة الآتية:

اأح�رش دراجة طفلك, ودعه ُيعّدد, ويذكر اأهم اأجزائها, واأهمية كل منها.

دعه يقود دراجته اأمامك, م�صتعمًل اإ�صارات اليد الي�رشى لتحديد اجتاهات حركته.

�صجعه على ر�صم دراجته وتلوينها, وتديد اأجزائها الرئي�صة.

التعلم: تقييم مدى 

اتبع الإر�صادات الواردة يف ر�صالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

ال�شالمة عند ركوب الدراجة

للمعرفة:

هل يعلم طفلك قواعد الأمن وال�صلمة العامة التي يجب عليه اتباعها ليكون �صاملًا واآمنًا عند ركوب دراجته, اأو 

)ال�صكوتر(, اأو حذاء التزلج, اأو لوح التزلج؟ 

تاأكد من ذلك بتطبيق عملي. فعندما يركب طفلك دراجته, تقق من تنفيذه الآتي, مع مناق�صته يف اأهمية كل نقطة من 

نقاط فح�ص الأ�صابع اخلم�صة:

الإ�صبع الأول؛ الإبهام: مقعد واحد لكل �صخ�ص.

الإ�صبع الثاين: اليد اليمنى على جهة املقود اليمنى.

الإ�صبع الثالث: اليد الي�رشى على جهة املقود الي�رشى.

الإ�صبع الرابع: القدم اليمنى على البدالة اليمنى.

الإ�صبع اخلام�ص: القدم الي�رشى على البدالة الي�رشى.

تاأكد اأن طفلك يرتدي خوذة الراأ�ص, ويركب الدراجة تت اإ�رشاف �صخ�ص بالغ دائمًا.

ملعلوماتكم:

ُيدرك ال�صائقون اأهمية ا�صتعمال اإ�صارات النعطاف لدى قيادة ال�صيارة, وكذلك احلال بالن�صبة لقيادة الدراجة؛ اإذ اإن هناك 

اإ�صارات خا�صة بذلك. عليكم التاأكد من معرفة طفلكم اإ�صارات اليد امل�صتعملة عند ركوب الدراجة, بل وتدريبه عليها. ُتنّفذ هذه 

الإ�صارات با�صتعمال �صاعد الذراع الي�رشى؛ لأن على الطفل م�صك مقود دراجته باليد اليمنى جيداً. وهذه الإ�صارات, هي:

رفع �صاعد الذراع الي�رشى للأعلى, يعني اأنه �صينعطف نحو اليمني.
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 الو�صول اإليها وحدهم. والأهم من هذا, اإدراك الأهل اأن الأطفال هم عر�صة للغرق يف اأماكن اأب�صط من هذه بكثري, مثل حو�ص 

ال�صتحمام يف البيت, حيث يلجاأ بع�صنا مللئه يف املاء, وترك الأطفال يلعبون فيه قليًل خا�صة يف اأيام ال�صيف احلارة, وهذا ي�صكل 

خطورة كبرية جداً عليهم؛ اإل اإذا كان ذلك باإ�رشاف �صخ�ص بالغ طوال الوقت. ويف�صل عدم و�صع مواد كيميائية مثل ال�صابون اأو 

الرغوة يف اأثناء لعبهم يف املاء؛ اإل اإذا كانت خم�ص�صة للأطفال, وذلك لتجنب تعر�صهم للتح�ص�ص جّراء هذه املواد الكيميائية.

ن�شاط ل منهجي:

هناك اأمور اأخرى يكنكم القيام بها مع اأطفالكم لتعّلم املزيد عن ال�صباحة 

واملمار�صات الآمنة, منها:

ام�ِص حول منزلك لتفقد الأدوات الآمنة والأدوات اخلطرة.

مّثل اأنك ت�صاعد �صخ�صًا يف حالة طارئة.

�صاعد �صخ�صًا يف حالة الغرق, باأن ت�صتدعي �صخ�صًا بالغًا, اأو ترمي له �صرتة النجاة.

اأعط طفلك درو�صًا يف تعّلم ال�صباحة.

ابحث عن لعبني اأوملبيني اأو ريا�صيني م�صهورين ب�صفتهم مناذج ُيقتدى بها؛ نظراً اإىل تطبيقهم قواعد الأمن وال�صلمة 

العامة يف اأثناء ممار�صتهم الريا�صة, وحر�صهم على ارتداء معدات ال�صلمة اخلا�صة بذلك.

التعلم: تقييم مدى 

اتبع الإر�صادات الواردة يف ر�صالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

ال�شالمة يف احلدائق العامة والريا�شات املتنوعة

للمعرفة:

هناك قواعد لأمن طفلك و�صلمته, عليك التاأكد من اتباعها عند ممار�صته اأيًّا من الريا�صات املائية, اأو عند اللعب بجانب البيت, اأو 

يف احلدائق العامة, ومنها:

اأن يفكر اأوًل ليحمي راأ�صه ودماغه وعموده الفقري.

اأن يلعب بعيداً عن بركة املاء, واأن ي�صبح مبرافقة �صخ�ص بالغ دائمًا.

اأن يطرّي طائرته الورقية بعيداً عن الأ�صجار والأ�صلك, واإذا علقت طائرته, فينبغي اأن ي�صتدعي �صخ�صًا بالغًا مل�صاعدته, 

واأّل ي�صعى اإىل ت�صلق الأ�صجار للتقاطها.

اأن يرتدي واقيات ال�صاق عند اللعب ليحمي �صاقيه من الإ�صابة.

عند اللعب يف احلديقة, عليه البقاء بعيداً عن منطقة اأعمدة الت�صلق, خا�صة تلك الواقعة اأ�صفلها حتى ل يوؤذي نف�صه.

ملعلوماتكم:

ُتعّد العقبة والبحر امليت ومناطق برك ال�صباحة يف الأندية العامة واخلا�صة, اأحد اأكرث املناطق التي ُيف�صل بع�ص النا�ص 

ارتيادها مع اأطفالهم وعائلتهم لق�صاء بع�ص الوقت املمتع, خا�صة يف الإجازات ال�صيفية فعلى َمْن يفعل ذلك اأن ينتبه 

لأطفاله طوال الوقت, ول يغفل عنهم حلظة واحدة؛ لتجنب تعر�صهم للغرق, وتذكر اأهمية حمايتهم من اأ�صعة ال�صم�ص 

احلارقة, وا�صتعمال واٍق لل�صم�ص خم�ص�ص للأطفال. 

يجب اأّل نغفل عن خطورة الربك املائية اخلا�صة, والتي توجد يف حدائق بع�ص املنازل, حيث يكون الأطفال فيها اأكرث 

عر�صة مل�صاكل الغرق اإذا ل تراَع فيها قواعد الأمن وال�صلمة العامة؛ بو�صع احلواجز, والتاأكد من عدم قدرة الأطفال
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للم�شكالت اإبداعية  حلول 

للمعرفة:

ل يقت�رش تعليم الأطفال على الأحرف الهجائية والأرقام فقط, بل يتعدى ذلك اإىل تعليمهم ال�صيطرة على النف�ص عند 

الغ�صب.

لتتاأكد من تعلم طفلك ال�صيطرة على نف�صه, ذكره دومًا مبا عليه فعله يف مثل هذه املواقف, ودعه يردد ذلك اأمامك:

 اأن “اأفكر اأوًل”.
ّ
عندما اأغ�صب من �صيء ما, يجب اأن اأتعلم ال�صيطرة على النف�ص. علي

اأ�صغي.

اأظهر الحرتام.

اأناق�ص احللول.

اأختار احلل املنا�صب.

ملعلوماتكم:

اإليك يف ما ياأتي بع�ص الأمور التي يكن تطبيقها معًا لتعلم املزيد عن حل النزاعات واتخاذ القرارات املنا�صبة:

ممار�صة األعاب تعاونية واأخرى تناف�صية.

جعل حل امل�صكلت ممار�صة اأ�رشية )اأ�صغي, اأحرتم, اأناق�ص احللول, اأختار(.

ا�صتعمال الربامج التلفزيونية ب�صفتها طريقة ملناق�صة قرارات ال�صخ�صيات التلفزيونية يف حل امل�صكلت.

ت�صجيع م�صاركة الطفل على حل امل�صكلت عن طريق تناول اأمثلة حياتية, ثم اإعطائه فر�صة لطرح احللول, ثم مناق�صتها 

معه لتوعيته بعواقب بع�ص الختيارات, وتدريبه على الو�صول اإىل الختيار الأف�صل.

ن�شاط ل منهجي:

�صاعدوا اأطفالكم على تنفيذ ن�صاط القرارات الآتي, وتدثوا معهم عن اخليارات املتعددة ملثل هذه املواقف. 

ماذا تفعل اإذا:

تعر�صت للتنمر املوؤذي من قبل اأحد طلبة املدر�صة؟

عدت اإىل البيت, فوجدته مغلقًا, ول اأحد بداخله, ولي�ص بحوزتك مفتاح البيت؟

�صعت يف ال�صوق؟

تاأخرت, ول ت�صتطع اللحاق مبوعد با�ص املدر�صة؟ 

اطرحوا اأمثلة اأخرى على “ماذا تفعل اإذا...”.

التعلم: تقييم مدى 

اتبع الإر�صادات الواردة يف ر�صالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.
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الختناق

للمعرفة:

يقوم الإن�صان بعملية ال�صهيق يف اأثناء التنف�ص؛ وذلك لإدخال الأك�صجني - وهو املكون ال�رشوري لعملية التنف�ص يف 

الهواء - اإىل الرئتني, ومن ثم ينتقل اإىل اأنحاء اجل�صم كافة, لي�صاعد اخلليا على القيام بالعمليات احليوية ال�رشورية للبقاء 

على قيد احلياة, ومن هذه اخلليا خليا الدماغ.

ير هذا الهواء يف جمرى التنف�ص, الذي يبداأ من الأنف, ويتد اإىل الرئتني, ويجب اأن يبقى هذا املجرى مفتوحًا ليمر به 

الهواء عند التنف�ص.

اأي �صيء يدخل جمرى التنف�ص هذا قد يغلقه, وينع دخول الهواء, ومن ثم ي�صبب املوت خنقًا؛ لذا: 

يجب األ ت�صع اأج�صامًا غريبة يف فمك.

يجب اأن تتناول الطعام واأنت جال�ص.

ل ترك�ص, اأو تتحدث, اأو ت�صحك والطعام يف فمك.

اإذا �صغطنا على جمرى التنف�ص, فاإن الهواء ل يدخل الرئتني, وبهذا يختنق الإن�صان؛ لأننا منعنا الأك�صجني من الو�صول 

اإىل الدماغ, فيتاأذى اأو يوت.

اإذا �صّد اأّي �صيء جمرى التنف�ص, فاإن ا�صتن�صاق الهواء يتوقف, ول ي�صل الأك�صجني اإىل الدماغ, وهذا يوؤذي اجل�صم, وقد 

ي�صبب املوت.

ملعلوماتكم:

هناك اإ�صارة عاملية تدل على الختناق, اأو اأية م�صكلة يف جمرى التنف�ص, وتكون بلف اليدين حول الرقبة. لذا, عند حدوث طارئ 

ما ُي�صّبب اإغلق جمرى التنف�ص, يجب:

عمل اإ�صارة الختناق.

تنبيه من حولنا؛ بعمل اأية اإ�صارة للفت انتباهه للخطر الذي نحن فيه.

التوجه نحو اأ�صخا�ص بالغني مل�صاعدتك.

اإذا ل جتد اأحداً, فاطلب الدفاع املدين, واأ�صدر �صوتًا بالطرق اأو ال�رشب على اأّي �صيء قريب منك, ول ُتْنِه املكاملة.

 ن�شاط ل منهجي:

هناك اأمور اأخرى يكنكم القيام بها مع اأطفالكم لتعلم املزيد من املمار�صات الآمنة:

ات�صل بوزارة ال�صحة للح�صول على اإر�صادات الأمن وال�صلمة العامة.

نّظم جولة يف اجلوار, حُمّدداً مناطق اللعب الآمنة وغري الآمنة.

تفّقد ملب�ص طفلك, باحثًا عن اأيّة حبال قد ُت�صّكل خطراً عليه, واأزلها.

التعلم: تقييم مدى 

اتبع الإر�صادات الواردة يف ر�صالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.






