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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؛ مما قد يوؤدي اإىل املوت.

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

كيفية اإ�صعاف ال�صخ�ص امل�صاب بالت�صمم, واأهمية عدم العبث باملواد الكيميائية اخلطرة والأدوية.

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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لذا, عليكم احلذر لي�ص من �صقوط الأطفال فقط, ولكن من �رشبهم على 

روؤو�صهم حتى ولو بكف اليد على �صبيل الدعابة اأو غريه.

ن�شاط ل منهجي:

اطلب اإىل طفلك اأن يبحث يف اأهمية كل ق�صم )ف�ص( من اأق�صام املخ, 

ويذكر الوظيفة التي تتاأثر يف حال تعر�صه لإ�صابة يف ذلك اجلزء, ثم 

يكتب فقرة عن ذلك.

اطلب اإىل طفلك اأن ي�صف كيف تنتقل الر�صائل من الدماغ واإليه, وكيف تتم ال�صتجابة عندما ي�صعر �صخ�ص, مثًل, 

بوخزة دبو�ص يف باطن قدمه.

التعلم: تقييم مدى 

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

�صالمة الدماغ والنخاع ال�صوكي

للمعرفة:

ناق�صوا اأولدكم دائمًا يف اأن الدماغ جزء مهم يف ج�صم الإن�صان, واإذا تعطل يتعطل اجل�صم؛ لذا يجب اأن نحافظ على 

الدماغ بحالة �صليمة لنتمكن من القيام بعملنا.

بينوا لهم اأن عمل الدماغ مع اأجزاء اجل�صم الأخرى, مثل عمل احلا�صوب مع بع�ص الأجهزة املرافقة؛ فوحدة املعاجلة 

املركزية متثل الدماغ, والأ�صلك متثل الأع�صاب, وال�صا�صة اأو الطابعة متثل الأع�صاء التي تنفذ الأوامر.

تاأكدوا من اّطلع اأولدكم ومعرفتهم املعلومات الآتية:

يوجد ثلثة اأنواع متلفة من اخلليا الع�صبية, هي: اخلليا الع�صبية املحركة, واخلليا الع�صبية احل�صية, واخلليا 

الع�صبية الرابطة يف الدماغ. كما اأن لكل واحدة منها وظيفة حمددة تقوم بها.

يحاط الدماغ والنخاع ال�صوكي ب�صائل ي�صاعد على حمايتهما, ي�صمى ال�صائل املخي ال�صوكي, وهو يوجد بني 

اجلمجمة والدماغ, وبني الفقرات والنخاع ال�صوكي, وي�صاعد على منع احتكاك العظام, ويعمل كو�صادة توفر 

احلماية امليكانيكية الأ�صا�صية �صد الإ�صابة بال�صدمات.

العمود الفقري مرن ب�صبب وجود اأقرا�ص غ�رشوفية بني الفقرات املتجاورة, التي تك�صبه القدرة على احلركة وتقيه 

من ال�صدمات؛ لأنها توفر و�صادة تمي الفقرات يف اأثناء احلركة.

ملعلوماتكم:

يق�صم املخ اإىل اأق�صام عدة, كل منها م�صوؤول عن وظيفة حمددة, واإن تعر�ص الطفل لل�رشب, اأو الإ�صابة يف اأي من هذه املناطق, قد 

يوؤثر يف واحدة من وظائفها احليوية.



 QhôŸG ¢üNGƒ°T ΩGÎMG

 ÉæHGOBG øe QhódG ΩGõàdGh

.Éæ°ùØfCG ΩGÎMGh

5657

ن�شاط ل منهجي:

اطلب اإىل طفلك تديد الأ�صباب التي دفعت الأم املتحدة اإىل تخ�صي�ص يوم ال�صاد�ص من اأيّار يومًا عامليًا للمرور, تتفل 

به الدول يف جميع اأنحاء العامل.

�صاعد طفلك يف البحث عن مقال يف ال�صحيفة ي�صف حادثًا مروريًا, ثم ناق�صه فيما ياأتي:

عنوان املقال, الأ�صخا�ص الذين تعر�صوا للحادث, ماذا حدث؟ عدد املركبات؟ متى وقع احلادث )ال�صاعة/ اليوم/ 

التاريخ(؟ اأين حدث )ال�صارع/ املدينة/ املنطقة(؟ ما �صبب احلادث براأيك؟ )�صع كل الأ�صباب املحتملة(, كيف يكن 

جتنب احلادث؟ )فكر باأكرب قدر من الأفكار(.

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

املركبة.

العب يف اأثناء م�صريك يف ال�صيارة مع اأولدك لعبة "تعّرف ال�صواخ�ص 

املرورية", لتمكنهم من مراجعة اإ�صارات املرور وحفظها.

التعلم: تقييم مدى 

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

�شالمة امل�شاة وال�شالمة يف املركبات

للمعرفة:

اإن عدد حوادث ال�صري يف تزايد, واأحد اأ�صباب ذلك, هو زيادة اأعداد ال�صيارات ب�صكل كبري, وهذا يوؤدي ب�صورة 

مبا�رشة اإىل زيادة اأعداد الوفيات؛ فهناك علقة طردية بني عدد احلوادث, وعدد الوفيات الناجمة عنها. وعليه, يجب 

على الأهل مراقبة اأبنائهم فيما يخ�ص اللعب يف ال�صارع, اأو التنقل م�صيًا وحدهم, اأو عبور ال�صارع , خا�صة الذكور 

منهم, حيث اأظهرت الإح�صائية املتعلقة بدرا�صة عدد امل�صابني من امل�صاة يف حوادث ال�صري ح�صب الفئة العمرية 

واجلن�ص, اأن عدد الوفيات بني الذكور اأكرب منها بني الإناث.

عّودوا اأولدكم على اأهمية "التفكري اأوًل" دائمًا حلماية اأنف�صهم من الإ�صابة جّراء حوادث الطرق, و�صجعوهم على 

امتلك اجلراأة مل�صارحة وت�صويب من يخطئ يف �صلوكه, واأّل يكونوا �صحايا حوادث املرور. عليكم تذكريهم بقواعد 

ال�صلمة املرورية, من مثل: قواعد الركوب والنزول من حافلة املدر�صة, وكذلك قواعد عبور ال�صارع بالطريقة 

ال�صحيحة.

ملعلوماتكم:

لقد خ�ص�صت الأم املتحدة يوم ال�صاد�ص من اأيّار يومًا عامليًا للمرور, بعد ازدياد حوادث املرور, وارتفاع عدد �صحاياها, الذي 

يتجاوز املليني على م�صتوى العامل, حيث تتفل الدول بذلك اليوم عرب اأن�صطة متعّددة تهدف اإىل التوعية العامة, وتعميم املعرفة 

باإ�صارات ال�صري, وتعليمات املرور على الطرق, و�رشورة احرتامها والعمل بها, بهدف احلّد من اخل�صائر الب�رشية واملادية التي 

ت�صيب الإن�صانية.
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ال�شالمة عند ركوب الدراجة

للمعرفة:

اإذا جتاوز عمر طفلكم ع�رش �صنوات, فباإمكانه قيادة دراجته دون مرافقة �صخ�ص بالغ, وهذا �صيء جيد, ويثل بداية تمل 

امل�صوؤولية. ولكن, لتكونوا مطمئنني يف اأثناء لعب اأولدكم, ناق�صوهم يف اأهم اإجراءات الأمن وال�صلمة العامة التي عليهم اتباعها. 

تاأكدوا عند ا�صتعمال طفلكم حذاء التزلج اأو لوح التزلج اأو )ال�صكوتر( من ارتداء اخلوذة وواقيات الركب, ومعرفته القواعد 

ال�صحيحة للركوب, والتعامل مع امل�صاة والطريق على نحو يحفظ �صلمته.

ناق�صوا طفلكم يف اأن جمجمة الإن�صان يكن اأن تتحطم بتاأثري ا�صطدامها ب�صيء �صلب, اإذا كانت �رشعة احلركة 7كم/ ال�صاعة 

على الأقل, واأن ال�صقوط من ارتفاع 6 �صم اأو اأكرث, يكن اأن ي�صبب اإ�صابة خطرية يف الدماغ والنخاع ال�صوكي.

ملعلوماتكم:

هل تعلم اأن قيادة الدراجة يف الليل ت�صكل خطراً كبرياً؟ اإذ ي�صعب على �صائقي 

ال�صيارات متييز راكب الدراجة ما مل يكن متقيداً باإجراءات الأمن والوقاية ل�صمان 

�صلمته العامة, من مثل: ارتداء �صرتة عاك�صة يراها ال�صائقون ب�صهولة, وتزويد 

الدراجة مب�صباح لإ�صاءة الطريق حني ركوب الدراجة م�صاًء, ووجود عاك�صات 

على عجلت الدراجة لي�صهل روؤيتها. اإّل اأّن الأمر الأهم من ذلك كله, هو عدم ال�صماح لطفلَك بقيادة الّدراجة م�صاًء, اأو الطلب 

اإليه �رشاء بع�ص احلاجيات من البقالة وغريها. ولتكن اأوىل اأولوياتنا حماية اأطفالنا من الإ�صابة.

ن�شاط ل منهجي:

نّظم تعهداً �صخ�صيًا مع طفلك, واأطلق عليه ا�صم "تنظيم اتفاق التفكري اأوًل" قبل 

ا�صتعمال الدراجة, اأو حذاء التزلج, اأو )ال�صكوتر(, اأو لوح التزلج, ثم اطلب اإليه 

التوقيع على التعهد, وو�صعه يف مكان يكن للجميع روؤيته وتذكره.

ويف هذا التعهد, دع طفلك يكتب ال�رشوط الواجب عليه اتباعها بدقة واأمانة 

عند قيادته الدراجة اأو ا�صتعماله اأيًّا من الأدوات ال�صابقة, مقابل ال�صماح له بحرية 

القيادة, خا�صة اأّنه جتاوز العا�رشة من العمر.

التعلم: تقييم مدى 

اتبع الإر�صادات الواردة يف ر�صالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.
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الجتاهات الإيجابية يف ال�صلوك عند الأطفال, وت�صاعد على تطوير اللياقة البدنية.

وعند ممار�صة اأولدكم مثل هذه الريا�صات عليكم مراعاة الآتي:

ممار�صة لعبة )التايكواندو( يف املكان املخ�ص�ص لها, ومع زملء يار�صون اللعبة نف�صها.

"التفكري اأوًل", والرتكيز, واللعب بحذر, والتقيد بتعليمات ال�صلمة العامة, وقوانني اللعب.
ارتداء املعدات الواقية املنا�صبة, مثل: واقيات ال�صدر والراأ�ص, وحذاء ريا�صي خفيف.

ممار�صة هذه الريا�صة مع �صخ�ص مماثل يف العمر والوزن, وم�صتعد بارتداء واقيات الراأ�ص.

عدم جتريب احلركات اجلديدة يف هذه الريا�صة على �صخ�ص ل يعرف قوانني اللعبة.

ن�شاط ل منهجي:

�صاعد طفلك على اإعداد قائمة لقواعد الأمن وال�صلمة العامة يف اأية ريا�صة يحب ممار�صتها, ثم علقها يف مكان وا�صح, وراقب 

التزامه بها.

التعلم: تقييم مدى 

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

ال�شالمة يف الدائق العاّمة والّريا�شات املتنّوعة

للمعرفة:

يف مو�صم ال�صيف والإجازات, ت�صعى الكثري من العائلت اإىل الرتويح عن النف�ص؛ بارتياد امل�صابح, اأو الذهاب اإىل البحر يف مدينة 

العقبة, حيث يجدون املتعة يف اللعب على ال�صاطئ ويف املاء. ويا للأ�صف! فكثرياً ما تنقلب هذه املتعة اإىل ماأ�صاة؛ باإ�صابة خطرية, 

اأو حالة غرق ينجم عنها خوف وتوتر وذعر من املاء ي�صيب الأطفال وعائلتهم وقد ينتهي الأمر باملوت يف بع�ص الأحيان. 

وعليه, فاإن التفكري اأوًل, والتزام قواعد الأمن وال�صلمة, واتباع التعليمات, ي�صاعد على حماية اأنف�صنا واأطفالنا من كل هذا؛ لذا, 

نن�صح الأهل بتدريب اأولدهم على ال�صباحة جيداً, والتاأكد من ارتدائهم عجل الطفو, و�صرتة النجاة عند ركوب القارب, اأو 

ممار�صة الريا�صات املائية البحرية.

ل ترتكوا الأطفال وحدهم بجوار املاء اأبداً, وعّودوا اأولدكم على ممار�صة ال�صلوكات ال�صحيحة عند اللعب يف امل�صبح, مثل:

عدم الرك�ص اإىل املياه, اأو الغو�ص والذراعان غري ممتدين اإىل الأمام حلماية الراأ�ص.

التحقق من عمق املياه قبل النزول فيها, وعدم ال�صباحة يف مياه غري اآمنة.

عدم الرك�ص حايف القدمني على اأر�ص مبللة حول امل�صبح.

عدم دفع الأ�صدقاء اإىل امل�صبح, حتى لو كانوا يجيدون ال�صباحة.

ملعلوماتكم:

فنون القتال من الريا�صات التي ت�صتقطب اهتمام الأولد والبنات على حد 

�صواء؛ ملا متنحه من اإح�صا�ص بالقوة وثقة بالنف�ص, وهذا هو الهدف الرئي�ص منها, 

ل العتداء وال�صتقواء على الآخرين. فهذه الريا�صات تهذب النف�ص, وتقوي 
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للم�شكالت اإبداعية  حلول 

للمعرفة:

اإّن م�صاهدة الأفلم العنيفة؛ كاأفلم الرعب والقتل عرب التلفاز, ُت�صهم يف تطور العدوانية و�صلوك العنف عند الطفال, خا�صة اأن 

و�صائل الإعلم تعر�ص العنف غالبًا ب�صفته �صكًل من اأ�صكال البطولة؛ مما يدفع الأطفال اإىل عدم الرتدد يف حماكته.

وعليه, يقع على عاتق الأهل م�صوؤولية كبرية حيال مراقبة هذه ال�صلوكات, اإن كانت موجودة يف التلفاز. فالرقابة الأُ�رَشّية �رشورية, 

ويجب منع الأطفال من م�صاهدة مثل تلك الأفلم, واإفهامهم اأن ال�صلوكات التي ن�صاهدها يف التلفاز هي �صلوكات وهمية وغري 

حقيقية, واأن الأبطال جمرد ممثلني يوؤدون م�صاهد قد تكون خيالية يف احلقيقة.

كما يجب منع الأطفال من ممار�صة مثل هذه ال�صلوكات عندما يلعبون مع اأ�صدقائهم يف البيت, اأو يف اأي مكان اآخر؛ لأن 

ذلك ي�صبب النزاع الذي قد يوؤدي اإىل العنف. اإن امل�صكلت واخللفات والنزاعات بني النا�ص يكن اأن تل بالتفكري اأوًل, ثم 

بالإ�صغاء, واحرتام ال�صخ�ص املقابل, ومناق�صة احللول, واختيار احلل الأف�صل.

وعليه, ل تل امل�صكلت والنزاعات, كما هو احلال يف الأفلم التي يثلها املمثلون ون�صاهدها يف التلفاز, اأو اأفلم الكرتون.

ملعلوماتكم:

لقد خل�صت الكثري من الدرا�صات التي تناولت برامج التلفاز )املمثلة اأو الكرتونية( 

املوجهة للأطفال اإىل نتائج خطرية, منها:

اإن العنف, وال�صقوط, والأذى, والطعن, والقتل ل ي�رش بالأ�صخا�ص, 

خا�صة يف الر�صوم املتحركة؛ فهم يقفون بعد ذلك, ويتابعون احلركة 

وكاأن �صيئًا مل يحدث, فيميل الأطفال اإىل العتقاد باأن العنف ل يوؤذي 

الآخرين حقًا.

الأ�صخا�ص الذي يرتكبون جرائم عنف ل يعاقبون, فيميل الأطفال اإىل العتقاد باأن العنف يثل و�صيلة جيدة حلل امل�صكلت.

الأبطال الذين يثلون ال�صخ�صيات املف�صلة لدى العديد من الأطفال, ي�صتعملون العنف اأو العدوان للح�صول على ما 

يريدون, وكذلك الأطفال �صوف يفعلون ال�صيء نف�صه.

بع�ص برامج التلفاز تقلل من قيمة الطفل للحياة واحرتامه لها فقتل الأ�صخا�ص اأمر طبيعي, وقتل احليوانات ل باأ�ص به, 

فهي جتعل العنف, بل وحتى املوت يبدو م�صحكًا وغري واقعي.لذا, فاإن العنف يف هذه الربامج يقلل م�صاعر احلب 

واملودة يف نفو�ص اأطفالهم, ويجعلهم ي�صتخفون باحلياة, ول يقيمون لها �صاأنًا.

ن�شاط ل منهجي:

�صاعد طفلك على ت�صميم مل�صق عن معايري ال�صلمة يف اأثناء التعامل مع العنف, واطلب اإليهم ق�ص �صور اأحد امل�صاهري اأو اأحد 

اأبطال الريا�صة يف العامل العربي من جملة, ثم ل�صقها على ورقة كبرية؛ على اأن يكون عنوان املل�صق "ر�صالة من �صخ�صية م�صهورة".

بعد ذلك, اطلب اإليه كتابة ر�صالة تذيرية على املل�صق, توحي اإىل الآخرين اأن كاتبها هو تلك ال�صخ�صية امل�صهورة, التي تخرب 

الآخرين باأهمية حل امل�صكلت دون ا�صتعمال العنف, وتذر اجلمهور من ماطر العنف اأو الأ�صلحة, وتّث على التفكري اأوًل.

التعلم: تقييم مدى 

اتبع الإر�صادات الواردة يف ر�صالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.
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اأخطار املواد الكيميائية والوقاية منها

للمعرفة:

تو�صع اإ�صارات تذيرية على العبوات التي تتوي مواد قد ت�صبب العديد من الأ�رشار, عند ا�صتن�صاقها, اأو تذوقها, اأو مل�صها.وقبل 

البدء با�صتعمال مثل هذه العبوات, علينا التفكري جيداً يف كيفية التعامل مع اأية مادة كيميائية؛ لأنها قد ت�صكل خطراً على �صحتنا, 

و�صلمة اأجهزتنا, خا�صة اجلهاز التنف�صي, والدماغ. فهناك مواد متطايرة ت�صبب تلف خليا الدماغ اإذا ت ا�صتن�صاقها, مثل: البنزين, 

والكاز, والغراء, كما اأن هناك مواد ت�صبب تلف بع�ص الأجهزة عند تناولها مثل املنظفات, واملواد الكيميائية.

يجب علينا اأن نفكر اأوًل قبل اأن نقدم على اأي ت�رشف, واأن ننتبه للأخطار التي قد ت�صيبنا ب�صبب عدم اإدراكنا ماطر املواد املحيطة 

بنا.

ذّكروا اأطفالكم دومًا باأنه ل يجوز تناول اأي دواء دون ا�صت�صارة الطبيب, اأو اأحد الوالدين على الأقل؛ لأن تناول دواء باخلطاأ 

يكن اأن ي�صبب تلفًا للدماغ, وقد ي�صبب املوت, اأو الإ�صابة ب�صلل دائم.

ملعلوماتكم:

يجب تعويد الأطفال على اأخذ موافقة الوالدين دائمًا قبل تناول اأي دواء.

يجب على الأطفال معرفة رقم مركز رقابة ال�صموم, اأو كيفية احل�صول 

عليه, وو�صعه اإىل جانب كل جهاز هاتف يف املنزل.

يجب تذكري البالغني يف الأ�رشة مبا ياأتي:

يجب تفقد �صخانات املياه والأفران �صنويًا.

يجب تهوية املوقد جيداً.

يجب ا�صتعمال م�صواة اللحم يف الهواء الطلق فقط.

يجب تخزين ال�صوائل ال�صامة اأو القابلة لل�صتعال بكل حيطة وحذر, مع مراعاة �رشوط ال�صلمة.

ن�شاط ل منهجي:

�صاعد طفلك على معرفة كيفية حفظ الأدوية يف البيت, ثم اطلب اإليه امل�صاعدة يف عمل الدليل الآتي, ول�صقه على 

عبوات الدواء امل�صتعملة با�صتمرار:

ا�صم امل�صتعمل - دواعي ا�صتعمال الدواء - وقت اجلرعة ومقدارها.

دع طفلك يكتب معنى كل اإ�صارة من اإ�صارات التحذير املوجودة على العبوات, ومن ثم ر�صمها, وتلوينها, وق�صها, 

ول�صقها على العبوات امل�صتعملة با�صتمرار يف املنزل, التي قد ت�صبب ال�رشر يف حال العبث بها.

التعلم: تقييم مدى 

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






