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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, 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 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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ن�شاط ل منهجي:

اطلب اإىل طفلك اأن يحدثك عن بارع: ممثل "فّكر اأوًل" الذي ي�صاعد 

الأطفال على اأن يفكروا اأوًل قبل اأن يعر�صوا اأنف�صهم ملخاطر الإ�صابة.

اطلب اإىل طفلك اأن يريك اإ�صارة "فّكر اأوًل".

اطلب اإىل طفلك اأن يحدثك عن لبيب.

اطلب اإىل طفلك اأن ي�صري اإىل جمجمته, ودماغه, وعموده الفقري, ونخاعه ال�صوكي, واأن يحدثك عن وظائف كل 

منها.

اطلب اإىل طفلك اأن ُين�صد الأغاين التي تعلمها: ر�صالت, فّكر اأوًل.

التعلم: تقييم مدى 

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

�شالمة الدماغ والنخاع ال�شوكي

للمعرفة:

تاأكد من معرفة طفلك املعلومات الآتية, وذّكره بها دومًا؛ لت�صبح جزءاً من معرفته وثقافته:

يت�صابه �صكل الهيكل العظمي مع الكائن الذي يحويه.

الهيكل العظمي جزء قا�ٍص موجود داخل اجل�صم, يعمل كدعامة له, ويحمي اأجزاءه الداخلية.

تتكّون اجلمجمة والعمود الفقري من عظام قا�صية.

الدماغ من اأهم اأع�صاء اجل�صم, ويتحكم بعمل جميع اأجزاء اجل�صم, كما اأنه طري, واجلمجمة هي التي تميه.

ترتكز عظام اجل�صم على العمود الفقري.

العمود الفقري يحمي النخاع ال�صوكي الطري من الإ�صابات.

يتحكم الدماغ يف حركة الأطراف عن طريق تو�صيل الر�صائل عرب النخاع ال�صوكي.

ملعلوماتكم:

ُتعّد اإ�صابات الدماغ والنخاع ال�صوكي ال�صبب الرئي�ص لوفاة الأطفال واملراهقني, 

وتت�صبب هذه الإ�صابات يف وفاة الأطفال بن�صبة اأعلى من جميع اأنواع الأمرا�ص 

جمتمعة. وهناك عدد كبري جداً من الأطفال يدخلون غرف الطوارئ ب�صبب هذه 

الإ�صابات, ويكن تفادي ما ن�صبته )90-95%( من هذه الإ�صابات باتباع 

قواعد الأمن وال�صلمة العامة والتفكري اأوًل.
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وي�صع حزام الأمان دائمًا, ول ُي�صمح له باجللو�ص يف ح�صن الأم على املقعد الأمامي, واإذا تعّذر على الطفل اجللو�ص على املقعد 

اخللفي وحده, فلتجل�ص الأم بجانبه لرتعاه. »اأولدنا اأكبادنا مت�صي على الأر�ص«.

ن�شاط ل منهجي:

اطلب اإىل طفلك اأن يحدثك عن قواعد الأمن وال�صلمة العامة:

فّكر اأوًل, )تك تك(, �صع احلزام. 

فّكر اأوًل, اأ�صند ظهرك على الكر�صي, ا�صتقم.

فّكر اأوًل, قف, انظر يف الجتاهات جميعها.

احتفظ ب�صور لو�صائل النقل. ويف كل مرة تخرج فيها مع الأ�رشة, راجع 

ممار�صات الأمن وال�صلمة العامة امللئمة لكل و�صيلة من هذه الو�صائل.

التعلم: تقييم مدى 

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

�شالمة امل�شاة وال�شالمة يف املركبات

للمعرفة:

عّود طفلك العادات ال�صحيحة الواجب اتباعها عند ركوب ال�صيارة, مثل:

الدخول من الباب املحاذي لر�صيف ال�صارع.

اجللو�ص على املقعد اخللفي دائمًا.

و�صع حزام الأمان فور اجللو�ص على مقعد ال�صيارة. 

عدم اإخراج الراأ�ص اأو اليد اأو القدم من ال�صيارة. 

عند قطع ال�صارع, التزم بكيفية عبور الطريق على النحو ال�صحيح, وتابع طفلك لي�صلك بالطريقة ذاتها:

الوقوف على الر�صيف.

النظر ي�صاراً ثم يينًا ثم ي�صاراً قبل العبور اإىل اجلهة املقابلة.

امل�صي على اجلهة التي ت�صمح بروؤية ال�صيارات القادمة.

ملعلوماتكم:

يظن بع�ص الأفراد اأن جلو�ص الأم مع طفلها يف املقعد اخللفي اأمراً غري لئق,

حتى لو كان ذلك ل�صالح �صلمة الطفل واأمانه. فكر اأوًل, اأيهما اأهم: �صلمة

اأطفالنا وعائلتنا, اأم ما يقوله النا�ص؟ من الأ�صلم اأن يجل�ص الطفل يف املقعد اخللفي, 
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ال�شالمة عند ركوب الدراجة

للمعرفة:

عّلم طفلك قواعد ال�صلمة ال�صحيحة الآتية عند ركوب الدراجة, و)ال�صكوتر(, ولوح التزلج, وحذاء التزلج:

ارتداء خوذة مطابقة ل�رشوط الأمن وال�صلمة العامة.

النتباه لل�صيارات اخلارجة من مواقفها, وامل�صطفة على جانبي الطريق.

ركوب الأطفال الدراجة ب�صحبة �صخ�ص بالغ دائمًا.

عند عبور ال�صارع, يجب على الطفل اأن يرتجل )ينزل( عن الدراجة, واأن ي�صي مُم�صكًا بها ب�صحبة �صخ�ص بالغ.

ملعلوماتكم:

بركوب  يتمتعوا  اأطفالكم  دعوا  م�رشقة,  وال�صم�ص  جميًل  اجلو  يكون  عندما 

الدراجة, اأو )ال�صكوتر(, اأو لوح التزلج, اأو حذاء التزلج. ولكن, عليكم احلذر؛

فقد يتحول هذا اللعب املمتع اإىل حادث خطري. فقد تبنّي يف اإحدى الإح�صائيات

امل�صت�صفى �صنويًا من جّراء  اأن )3000000( طفل يدخلون  يف دولة متقدمة 

ال�صقوط عن الدراجة, ومعظم هذه ال�صابات تكون خطرية اأو قاتلة.

ل تتهاونوا يف اأهمية �رشاء خوذة لطفلكم عند �رشاء الدراجة؛ حلماية راأ�صه ودماغه من الإ�صابات, و�صجعوهم على التفكري 

اأوًل وارتدائها دائمًا. قد ي�صعر الأطفال باحلرج من ارتداء اخلوذة. ولكن, يجب اأن يعلم اأن �صلمته هي الأهم, واأن �صلوكه 

هو ال�صحيح حتى لو مل يرتِد باقي اأ�صدقائه اخلوذة. 

ن�شاط ل منهجي:

ناق�ص طفلك حول اأهمية:

و�صع اخلوذة.

و�صع كلتا اليدين على املقود.

النزول عن الدراجة والإم�صاك بها عند عبور ال�صارع.

قيادة الدراجة ب�صحبة �صخ�ص بالغ.

التعلم: تقييم مدى 

اتبع الإر�صادات الواردة يف ر�صالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.
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ن�شاط ل منهجي:

هناك اأمور اأخرى يكنكم القيام بها مع اأطفالكم ملعرفة املزيد عن املمار�صات الآمنة يف اأثناء ال�صباحة وغريها:

ال�صري حول منزلك لتفقد الأدوات الآمنة واخلطرة املتعلقة باألعاب احلدائق.

متثيل دور م�صاعدة �صخ�ص يف حالة طارئة.

م�صاعدة �صخ�ص يف حالة الغرق: ناِد املنقذ, اأو ارم له �صرتة النجاة.

اإعطاء طفلك درو�صًا يف تعّلم ال�صباحة.

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

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:

عّلم طفلك كيف يحمي نف�صه من الأذى يف اأثناء ممار�صة الريا�صات املائية, اأو عند اللعب بجانب البيت, اأو يف احلدائق العامة؛ 

باتباع الإر�صادات الآتية:

عّرفه املمار�صات اخلطرة عند اللعب يف امللعب اأو ال�صاحة, واطلب اإليه جتنبها.

 ذكره ب�صعار"فّكر اأوًل" عند اللعب مع اأ�صدقائه دائمًا.

اطلب اإليه اأن يذكر اأهمية ارتداء معدات الوقاية املنا�صبة دائمًا.

رافقه عند ال�صباحة دومًا.

�صاعده على اإدراك اأن ال�صتمتاع باللعب ل يعني اإيذاء الآخرين 

وال�صحك عليهم.

ملعلوماتكم:

يعتقد بع�ص الآباء اأن برك الأطفال مكان �صليم ليلعب الأطفال فيه دون رقابة؛ لأن 

ارتفاع املاء فيه لي�ص كبرياً, وهذا اعتقاد خطاأ؛ فالكثري من حوادث الغرق التي 

ي�صاحبها املوت يف كثري من الأحيان, تدث ب�صبب لعب الأطفال يف مياه �صحلة 

قليلة العمق؛ لأن الطفل  قد ينزلق داخل املاء, ويبتلع بع�صًا منه, مّما قد ُي�صّبب له 

ال�رشدقة والختناق, ومن ثم املوت غرقًا. ل ت�صتهن يف مثل هذه الأمور, ف�صعادتنا 

يف �صلمة اأطفالنا وحمايتهم, وهذا واجب علينا ب�صفتنا اأولياء اأمور.
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للم�شكالت اإبداعية  حلول 

للمعرفة:

عّلم طفلك كيفية حماية نف�صه من الأ�صلحة اأو الأدوات احلادة, واتخاذ القرارات ال�صائبة. اأخربه ما يجب فعله عندما 

يرى �صلحًا؛ بتنفيذ اأربع قواعد, هي:

قف مكانك.

ل تلم�ص.

اترك املكان.

ناد �صخ�صًا بالغًا.

ناق�ص طفلك يف اأهمية ال�صيطرة على النف�ص عند ال�صعور بالغ�صب حيال �صيء ما, وان�صحه ب�رشورة التفكري, والإ�صغاء, 

واإظهار الحرتام.

ملعلوماتكم:

يجب على البالغني حفظ الأ�صلحة يف مكان مقفل بعيداً عن متناول الأطفال. 

فالنفتاح الإعلمي, وم�صاهدة مثل هذه الأدوات والأ�صلحة يف التلفاز وغريها 

من الر�صائل, يجعلهم غري مدركني حقيقة خطرها, وقد يلعبون بها ظّنًا منهم 

اأنها لن ُت�صّبب لهم الأذى, وقد يلجاأ بع�صهم ملحاكاة الكبار؛ بحمل ال�صلح اأو تنظيفه, مما قد يعر�صهم وغريهم لإ�صابات 

خطرية.

ن�شاط ل منهجي:

اإليك بع�ص الأمور التي يكن تطبيقها معًا ملعرفة املزيد عن حل النزاعات واتخاذ القرارات املنا�صبة:

ممار�صة األعاب تعاونية واأخرى تناف�صية.

جعل حل امل�صكلت ممار�صة اأُ�رشية )اأ�صغي, اأظهر الحرتام, اأناق�ص احللول, اأختار احلل(.

ال�صتفادة من الربامج التلفازية ب�صفتها طريقة ملناق�صة قرارات ال�صخ�صيات التلفازية يف حل امل�صكلت.

التعلم: تقييم مدى 

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

للمعرفة:

لتقي طفلك من خماطر الختناق, دعُه يرّدد التعليمات الآتية, وتاأكد من فهمه اإياها:

ل اأنفخ بالونًا اأبداً حتى ل يعلق يف حلقي, فاأعجز عن التنف�ص, بل يجب اأن اأطلب اإىل �صخ�ص را�صد اأن ينفخه يل.

ل اأدخل يف فمي �صوى الطعام وال�رشاب. 

ل اأ�صع اأّي �صيء فوق راأ�صي يكن اأن يطوقه.

ل اأ�صتعمل حبل الوثب اإّل للوثب واللعب فقط.

اأتفقد احلديقة العامة )وامللعب(؛ فاإن كانا مكانًا اآمنًا األعب فيهما, واإّل اأعود اإىل املنزل.

ملعلوماتكم:

يقول الأطباء: "اإن الدماغ ي�صاب بتلف دائم خلل اأربع دقائق اإن مل ي�صله 

الأك�صجني الذي يحتاج اإليه"؛ لذا, علينا جميعًا اأن "نفّكر اأوًل", واأن نحمي

اإليها. اأدمغتنا؛ باإي�صال كميات الأك�صجني املنا�صبة 

راقب طفلك يف كل تركاته؛ لأن الأطفال اأكرث عر�صة خلطر الختناق من اأي �صيء اآخر ل�صهولة حدوثه؛ اإذ يكفي اأن ي�صع 

اأي �صيء يراه اأمامه يف البيت اأو يف اأي مكان داخل فمه. واإذا �صّد جمرى الهواء, وانعدم و�صول الأك�صجني اإىل الدماغ متوت 

اخلليا الع�صبية, وقد تت�صبب باملوت مبا�رشة. 

 ن�شاط ل منهجي:

هناك اأمور اأخرى يكنكم القيام بها مع اأطفالكم ملعرفة املزيد عن املمار�صات الآمنة:

الت�صال بدائرة ال�صحة العامة اأو البلدية, والطلب اإليهم التاأكد من �صلمة امللعب يف منطقتك.

ال�صري حول منزلك لتفقد الأدوات الآمنة واخلطرة.

د ثياب طفلك, والتخل�ص من كل اخليوط التي يكن اأن توؤذيه. تفقُّ

التعلم: تقييم مدى 

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






