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الأهل الكرام,

اإن الدعم الذي �صتقدمه لطفلك �صيكون ا�صتثماراً للمعلومات التي تعلمها حتى "يفكر 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, مّما 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 باحلروق, واجلروح الوخزية, واجلروح القطعية, واجلروح ال�صحجية. 

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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�صالمة الدماغ والنخاع ال�صوكي

للمعرفة:

يجب اأن ُتاأكدوا لطفلكم اأن الدماغ من اأهم اأع�صاء اجل�صم لأنه يجعل اجل�صم يعمل, ولكل جزء من الدماغ وظائف 

حمددة.

يكن اأن ي�صاب الدماغ والنخاع ال�صوكي باأذى جراء املمار�صات غري الآمنة التي قد نقوم بها, ولكن معظم اإ�صابات 

الدماغ والنخاع ال�صوكي يكن تفاديها بتوخي احلذر والتفكري اأوًل, واتباع اإجراءات الأمن وال�صلمة العامة حلماية 

اأنف�صنا.

ملعلوماتكم:

الر�صم املجاور يثل م�صتويات العمل ال�صحيح الواجب عليكم اتباعها 

للحفاظ على �صلمة اأطفالكم.

ن�شاط ل منهجي:

تدث مع طفلك عن اأهمية الدماغ وكيف اأنه من اأهم اأع�صاء 

اجل�صم, واأن هذا الدماغ م�صوؤول باأجزائه عن كل اأعمال 

اجل�صم, واأهمها التفكري والإدراك, واأن هذه العمليات متيزنا 

عن غرينا من الكائنات احلية.

دع طفلك يجري مقارنة بني اأحد الكائنات احلية )كحيوان البيت الأليف( وبني الإن�صان ليتو�صل اإىل الفرق الرئي�ص 

وهو القدرة على التفكري, والإدراك, والتعبري اللغوي, ولأن هذه العمليات تتم يف الدماغ, علينا اأن نحافظ على اأدمغتنا 

�صليمة, ونتجنب الإ�صابة.

ناق�ص مع طفلك قواعد الأمن وال�صلمة العامة التي ينبغي اتباعها عند ممار�صة بع�ص الأن�صطة املنزلية, واطلب اإليه 

تدوينها.

التعلم: تقييم مدى 

اتبع الإر�صادات الواردة يف ر�صالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.
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�شالمة امل�شاة وال�شالمة يف املركبات

للمعرفة:

ي�صطر اجلميع اإىل ا�صتعمال ال�صارع كم�صاة, فلنكن اأذكياء, ونتاأكد من معرفة اجلميع للملحظات الآتية:

ج�رش امل�صاة اأو نفق امل�صاة و�صعا خلدمتنا يف عبور ال�صارع بطريقة اآمنة, 

للمحافظة على �صلمتنا يف الطرقات.

عند عبور ال�صارع يجب اأن نقف على الر�صيف والنظر ي�رشة وينة, ثم 

ي�رشة قبل العبور اإىل اجلهة املقابلة. يجب امل�صي يف اجلهة التي ت�صمح لنا 

بروؤية ال�صيارات القادمة.

علينا احرتام الإ�صارات وال�صواخ�ص املرورية.

ل يجوز الرك�ص اإىل ال�صارع اأبداً, اأو الرك�ص بني ال�صيارات امل�صطفة, 

لأن ال�صائقني ل يروننا.

ملعلوماتكم:

اأ�صارت منظمة ال�صحة العاملية ح�صب الإح�صائية التي ن�رشتها بتاريخ 2008/10/10 اإىل وفاة 260000 طفل حول العال كل 

عام جراء حوادث ال�صري, م�صّكلة الن�صبة الأعلى لأ�صباب وفيات الأطفال!

�صاعد على حماية طفلك من حوادث ال�صري بالتحدث معه, وامل�صي معه, وتدريبه على قواعد الأمن وال�صلمة العامة يف 

الطرقات.

ن�شاط ل منهجي:

اطلب اإىل طفلك اأن ير�صد وي�صجل مالفات قواعد الأمن وال�صلمة العامة عند الذهاب اإىل اأي مكان معًا. ناق�ص مع 

طفلك الأخطار التي قد تنجم جراء ارتكاب مثل هذه املخالفات, ثم �صاعده على معرفة ال�صلوك ال�صحيح الواجب اتباعه.

تابع مع طفلك ال�صحف واملجلت, واطلب اإليه جتميع بع�ص املقالت اأو الأخبار احلديثة عن حوادث الطرق. ناق�صه 

يف اأ�صبابها, وكيفية الوقاية منها, دعه يفهم اأن التفكري اأوًل يعني التنقل باأمان. 

التعلم: تقييم مدى 

اتبع الإر�صادات الواردة يف ر�صالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.
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ال�شالمة عند ركوب الدراجة

للمعرفة:

ركوب الدراجة اأو )ال�صكوتر( من الريا�صات التي ُتَدرب اجلميع على الرتكيز والتزان, وت�صفي املتعة, اإ�صافة اإىل اأثرها يف اللياقة 

وال�صحة البدنية ولهذا على اجلميع �صغاراً وكباراً مراعاة امللحظات الآتية:

ارتداء اأدوات ومعدات ال�صلمة, مثل خوذة الراأ�ص للحفاظ على �صلمتنا عند ركوب الدراجة اأو )ال�صكوتر(, اأو عند 

ا�صتخدام حذاء التزلج, اأو لوح التزلج.

التحقق من اأن حجم الدراجة ملئم للراكب, ومن وجود �صوء اأمامي وعاك�صات يف الأمام واخللف, واأن تكون 

املما�صك جيدة على مقود الدراجة, واأن تكون الكوابح وال�صل�صل والبدالت والإطارات يف حالة جيدة.

عند ركوب الدراجة, علينا ا�صتعمال اإ�صارات اليد عند التوقف اأو النعطاف, وال�صري بالدراجة يف طابور فردي على 

اجلانب الأين حلركة املرور.

يجب اأن يتقن الأطفال التوازن عند قيادة الدراجة ذات العجلتني, واأن تكون قيادة الدراجة تت اإ�رشاف �صخ�ص بالغ.

ملعلوماتكم:

دلت الأبحاث على اأن قيادة الدراجة من الريا�صات ال�رشورية لل�صحة, للكبار 

وال�صغار على حد �صواء, فهي تن�صط ع�صلت القلب, والدورة الدموية, وت�صاعد على الوقاية من الكثري من الأمرا�ص, اإ�صافة اإىل 

اجلانب الرتفيهي الذي ت�صفيه من املتعة يف النزهة وم�صاركة الآخرين, ويكن للوالدين ق�صاء بع�ص الوقت مع اأطفالهم, مب�صاركتهم 

يف التنزه على الدراجة يف احلدائق العامة, اأو يف باحة البيت, ولكن على اجلميع �صغاراً وكباراً التقيد بقواعد الأمن وال�صلمة 

العامة عند قيادة الدراجة.

ن�شاط ل منهجي:

�صاعد طفلك يف عمل مل�صق كبري يحتوي على �صور لراكبي دراجات, اأو األواح تزلج, اأو اأحذية تزلج, بحيث يظهرون وهم 

يرتدون خوذة الراأ�ص, وُعدد ال�صلمة الأخرى, علمًا باأنه يكن احل�صول على 

ال�صور من املجلت, ثم ق�صها وتعليقها على ورقة كبرية لإنتاج عمل فني. وبعد 

اأن يفرغ من ذلك اطلب اإليه اأن يبتكر لعمله عنوانًا جميًل.

التعلم: تقييم مدى 

اتبع الإر�صادات الواردة يف ر�صالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.
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ال�شالمة يف الدائق العامة والريا�شات املتنّوعة

للمعرفة:

احلدائق واأماكن لعب الأطفال متثل الأماكن املنا�صبة للتمارين, حيث ي�صتطيع الطفل اأن يتاأقلم اجتماعيًا مع اأقرانه, ويظهر قدراته, 

وي�صتمتع بوقته. ولي�صتمتع طفلك وت�صعر اأنت بالراحة والأمان يف هذه الأماكن, تاأكد من معرفة طفلك للأمور الآتية:

ي�صتطيع اأن يحمي نف�صه من الأذى عند ممار�صة الريا�صات املائية, وعند اللعب بجانب البيت, اأو يف احلدائق العامة. 

فال�صلمة مهمة دائمًا.

يفكر اأوًل, ويعرف املمار�صات اخلطرة ويتجنبها, ويتخذ احتياطات الأمن وال�صلمة العامة, ويرتدي املعدات الواقية 

املنا�صبة.

يتعامل باأدب واحرتام مع الأ�صدقاء وقت اللعب, ويلعب بحذر, ويتقّيد بتعليمات الأمن وال�صلمة العامة, ويلتزم بدوره.

يرتدي �صرتة النجاة لدى ال�صباحة اأو ركوب القارب, ويجب اأن يكون 

برفقة �صخ�ص بالغ, ول يغو�ص اأو يبتعد كثرياً يف املاء.

يف اأيام الثلج تاأكد اأنه يق�صي وقتًا ممتعًا يف �صنع الرجل الثلجي, ول 

يتزلج على املنحدرات بطبٍق اأبداً, حفاظًا على �صلمته.

ملعلوماتكم:

اأ�صارت منظمة ال�صحة العاملية ح�صب الإح�صائية التي ن�رشتها بتاريخ 2008/10/10 اإىل وفاة 175000 طفل حول العال يف 

ال�صنة جراء حوادث الغرق, م�صّكلة ثاين اأعلى الن�صب لأ�صباب وفيات الأطفال! والغرق قد يحدث يف حو�ص ال�صتحمام يف 

البيت, اأو يف الربكة املرفقة باملنزل, اأو الربك العامة, اأو يف الأحوا�ص املائية املختلفة. لذا عليكم احلذر من تعامل طفلكم مع املاء 

اأينما كان.

ن�شاط ل منهجي:

دع طفلك ينظم جدوًل لأن�صطته الريا�صية والرتفيهية لأ�صبوع, واطلب اإليه اأن يحدد املواقف التي عليه اأن يفكر فيها اأوًل, ويذكر 

الأمور الواجب مراعاتها وفعلها للمحافظة على �صلمته يف اأثناء ذلك.

التعلم: تقييم مدى 

اتبع الإر�صادات الواردة يف ر�صالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.
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للم�شكالت اإبداعية  حلول 

للمعرفة:

الغ�صب ظاهرة انفعالية قد ت�صيب اأي �صخ�ص, ولكن الذكي هو من يفكر اأوًل, ويعرف كيف يتعامل مع حلظات 

الغ�صب, بال�صيطرة على النف�ص, وعدم الت�رشف بطريقة توؤدي اإىل الندم لحقًا. علينا حماية اأنف�صنا واتخاذ القرارات 

ال�صائبة.

الأ�صلحة ُت�ْصكل تهديداً للحياة يف حال العبث بها. وعلى البالغني و�صع الأ�صلحة يف مكان مقفل بعيداً عن متناول الأطفال.

اأطفالنا اأمانة, علينا مراقبتهم يف جميع الأوقات, والتاأكد من معرفتهم للملحظات الآتية:

عند الغ�صب, عليه اأن "يفكر اأوًل", واأن يتعلم ال�صيطرة على النف�ص, واأن يحرتم الآخرين, ول يجرح م�صاعرهم. 

خطوات حل امل�صكلت اأو النزاعات مع الآخرين: "اأفكر اأوًل", اأ�صغي, اأظهر الحرتام, اأناق�ص احللول, اأختار احلل 

الأن�صب.

عند روؤية �صلح, يجب عمل الآتي: قف مكانك, ل تلم�ص, اترك 

املكان, ناد �صخ�صًا بالغًا.

ملعلوماتكم:

ا�صتعمال ر�صالة "�أنا" ي�صاعد على تهدئة النفو�ص, والتعبري عن الراأي ب�رشاحة وقوة 

ودون جرح اأو اإيذاء الآخرين, اأما ر�صالة "اأنت", فتت�صمن يف داخلها الكثري من العتاب واللُّئم والتجريح غري املربر. 

ر�صالة "�أنا" تعرّب عن امل�صاعر بطريقة نقدية اإيجابية, ور�صالة "اأنت" تعرب عن امل�صاعر بطريقة �صلبية انتقادية.

تدرب مع طفلك على ا�صتعمال ر�صالة "�أنا" يف اأي موقف انفعايل ير به, وكن قدوة له. يكن ال�صتعانة بالنموذج الآتي:

اأنا اأ�صعر .......... )دع طفلك يعرّب عن حقيقة ما �صعر به(, عندما.......... )دعه ي�صف ما حدث, وليذكر �صبب ما اأزعجه(, 

لأن هذا ............ )دعه يربط بني ما حدث وم�صاعره, اأو اثر الفعل فيه(.

ن�شاط ل منهجي:

�صاعد طفلك على تنفيذ الن�صاط الآتي, بتحليل الن�ص, ومناق�صته يف الأ�صئلة:

تخطط كل من عبري ورنا للذهاب اإىل ال�صوق التجاري, وقد اأرادت رنا اإح�صار �صديقة اأخرى لها, لكن عبري ت�صعر بالغرية من 

�صداقة رنا لهذه الفتاة, وتريد الذهاب برفقة رنا من دونها, فقالت لها وبغ�صب: 

"عليِك اأن تختاري واحدة منا فقط لتذهب معِك اإىل ال�صوق التجاري".
تديد امل�صكلة, احللول املحتملة, العواقب املحتملة لكل حل.

ما احلل الأف�صل؟ وما احلل الأقل فاعلية باعتقادك؟ وملاذا؟

التعلم: تقييم مدى 

اتبع الإر�صادات الواردة يف ر�صالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.
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التح�ش�شية ال�شدمة 

للمعرفة:

ال�صدمة التح�ص�صية هي حالة ح�صا�صية مفرطة تدث عند تعر�ص ال�صخ�ص اإىل مادة معينة تثري لديه اأعرا�صًا ت�ص�صية خطرية على نحو 

مفاجئ. وهذه حالة طارئة, فاإذا ل نعرف ما يجب علينا فعله لدى تعّر�ص اأحد املحيطني بنا ملثل هذه احلالة, فقد يوت امل�صاب 

يف دقائق.

هناك اأ�صباب عديدة للإ�صابة بال�صدمة التح�ص�صية. نظريًا, يكن لأية مادة اأن تهّيج احل�صا�صية, ومع ذلك فاإّن اأغلب الأ�صباب 

ال�صائعة لل�صدمة التح�ص�صية هي:

بع�ص اأنواع الأطعمة, مثل الف�صتق ال�صودايّن, ملّونات الأطعمة, الفراولة, الدراق, منتجات الألبان, البي�ص.

ل�صعات احل�رشات مثل النحل والنمل, اأو من �َصعر بع�ص احليوانات كالقطط والأرانب.

بع�ص اأنواع الأدوية.

اإذا كان طفلك يعاين ح�صا�صية من الأطعمة اأو من اأّي نوع من اأنواع احل�صا�صية فيجب عليك اتباع اخلطوات الآتية:

عّرفه ما يجب عليه اأن ياأكله, وما ي�رشبه, وما ل يجب تذوقه.

تاأكد من قدرته على قراءة البيانات املرفقة على الأطعمة بعناية.

اإن كان لديه ح�صا�صية �صديدة �صع حول مع�صمه منبهًا طبيًا على �صكل 

�صوار اأو قلدة, فهذه ت�صاعده يف حال حدوث �صدمة ت�ص�صية وهو بعيد 

عن البيت.

تاور مع الطبيب حول حمل الأدوية للحالت الطارئة, و�صارك طفلك 

يف النقا�ص وتاأكد من معرفته وعدم خجله من هذا املو�صوع, لأن حياته 

يف خطر, واأ�صعره باأن هذه احلالة قد تدث مع اأي �صخ�ص.

ملعلوماتكم:

ُوِجَد اأن حالت التح�ص�ص, وبدرجات متفاوتة من ال�صدة, قد تدث من م�صتح�رشات العناية باجل�صم والنظافة, فقد تبني اأن 

الكثري من املواد امل�صتعملة للعناية باجل�صم, مثل ال�صابون املعطر, وال�صامبو, ومزيل العرق, والعطور, وحتى معطرات اجلو, 

تت�صمن يف تركيبتها الكثري من املواد امل�صببة للح�صا�صية عند الأطفال.

وعليه فقد �صددت بع�ص املدار�ص يف بع�ص الدول على منع املعلمني واملعلمات والطلبة من و�صع العطور اأو م�صتح�رشات التجميل 

املعطرة, ملا لها من اأثر يف حالت التح�ص�ص لدى بع�ص الطلبة اأو العاملني اأنف�صهم. وقد ُوِجَد اأن بع�ص حالت التح�ص�ص ظهرت, 

وبدرجات متفاوتة من اخلطورة, جراء ا�صتعمال مثبتات ال�صعر مثل: اجِلل, ورذاذ مثبت ال�صعر.

ن�شاط ل منهجي:

�صارك طفلك يف ت�صميم لوحة عن ال�صدمة التح�ص�صية, بجمع ال�صور واملعلومات وتنظيمها, وتقديها لل�صف.

ناق�ص طفلك يف مو�صوع ال�صدمة التح�ص�صية, واذكر له حالت م�صابهة - اإن وجدت - لدى اأي فرد من اأفراد العائلة, 

اأو الأقارب, اأو الأ�صدقاء, ثم دعه ي�صجل بع�ص امللحظات عن هذا املو�صوع, بعمل جدول يثل عدد الأفراد, ونوع 

التح�ص�ص, وطرائق الوقاية من ال�صدمة التح�ص�صية, واآلية العلج املتبعة.

التعلم: تقييم مدى 

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






