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الأهل الكرام،
�إن الدعم الذي �ستقدمه لطفلك �سيكون ا�ستثماراً للمعلومات التي تعلمها حتى ّ
"يفكر �أو ًال" ,ويتبع قواعد
الأمن وال�سالمة العامة لت�صبح �سلوك ًا يعتمده يف �أثناء اللعب مع �أقرانه يف املدر�سة� ,أو يف البيت� ,أو احلديقة
العامة� ,أو عند مزاولة �أي ن�شاط يومي.
لقد تعلم طفلكم احلفاظ على �سالمته من الإ�صابات اخلطرية ،و�أهمية "التفكري �أو ًال" ،كما تلقى درو�س ًا يف
املو�ضوعات الآتية:
�أهمية �سالمة الدماغ والنخاع ال�شوكي.
قواعد الأمن وال�سالمة العامة يف املركبات ,و�سالمة امل�شاة.
قواعد الأمن وال�سالمة العامة الواجب اتباعها عند ركوب الدراجة� ،أو (ال�سكوتر)� ،أو ا�ستعمال لوح التزلج� ،أو حذاء
التزلج؛ للمحافظة على �سالمته ,وجتنب �إ�صابة الدماغ والنخاع ال�شوكي.
قواعد الأمن وال�سالمة العامة يف احلدائق العامة ،وريا�ضات الت�سلية واال�ستجمام ،والريا�ضات اجلماعية املنظمة،
والريا�ضات املائية.
�أخطار الإ�صابات ,و�أهمية اتباع املمار�سات الآمنة ,واعتماد معايري
وقائية معينة.
�إيجاد حلول �إبداعية للم�شكالت ,و�إجراءات الأمن وال�سالمة العامة
الواجب اتباعها يف حال وجود �سالح �أو �أداة خطرة ،بحيث ميتلك
ناد
املقدرة على اتخاذ القرارات ال�صائبة ,وحماية النف�س باتباع اخلطوات الآتية :قف مكانك ،ال تلم�س ،اترك املكانِ ،
�شخ�ص ًا بالغ ًا.
�أهمية و�صول كمية كافية من الأك�سجني �إِىل الدماغ ،و� اّإل �سوف تتعر�ض اخلاليا للتلف؛ مما قد ي�ؤدي �إىل املوت.
تعمل حاالت التح�س�س ال�شديدة على �إعاقة التنف�س� ،أو االختناق ,وقد ت�ؤدي �إىل املوت.
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كما تلقى طفلك عدداً من درو�س الإ�سعافات الأولية املحو�سبة التي تعر�ض اخلطوات ال�سليمة لعملية الإ�سعاف الأويل يف حاالت
(الرعاف).
الإ�صابة ب�رضبة ال�شم�س ،ونزيف الأنف ّ
يتبع كل در�س ن�شاط منزيل لتدعيم �أهداف الدر�س ،بالإ�ضافة �إىل طريقة طفلك اخلا�صة يف �رشح ما تعلمه من الدر�س ،كما يجب
توفري الوقت الكايف للتحدث مع طفلك ,وتقييم فهمه املو�ضوع با�ستعمال التقييم املرفق لكل در�س.

نطبق قواعد الأمن وال�سالمة العامة عند ركوب ال�سيارة �أو املركبة.
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انتبهوا ملا ي�أتي:
�أهمية ال�شواخ�ص املرورية والإ�شارات ال�ضوئية.
ممار�سة ال�سلوكات ال�سليمة لتحقيق املتعة عند القيام بالريا�ضات املائية.
اتباع قواعد اللعب واحلذر من خطورة ال�سقوط على الر�أ�س.
التزام قواعد الأمن وال�سالمة العامة عند �أداء الريا�ضات ,وارتداء معدات ال�سالمة املالئمة.
حفظ الأ�سلحة يف �أماكن مقفلة بعيداً عن متناول �أيدي الأطفال.
اتباع حلول �إبداعية حلل امل�شكالت.

كيفية تقييم تعلم �أوالدكم:
لكل در�س من درو�س الربنامج �أداة تقييم (�سلم تقدير لفظي) ,هدفها م�ساعدتكم على التقييم.
يحدد م�ستوى الطالب لكل معيار من معايري الأداء يف عمود م�ستوى الطالب (يف اجلدول) ،حيث يكون� 4 :أو � 3أو 2
�أو  ,1وفق املحكمات املو�صوفة لكل م�ستوى.
ي�سجل تقدير الطالب على ال ّنحو الآتي:
يح�سب متو�سط م�ستويات املعايري؛ بجمع الأعداد الدالة على
امل�ستويات (العمود الأخري يف اجلدول) ,ثم ق�سمة الناجت على عددها.
ي�صنف م�ستوى التقدير الناجت ح�سب الآتي:
ممتاز� :إذا كان املتو�سط من � 3.6إىل 4
جيد� :إذا كان املتو�سط من � 3إىل 3.5
متو�سط� :إذا كان املتو�سط من � 2.5إىل 2.9
دون املتو�سط� :إذا كان املتو�سط �أقل من 2.5
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للحفاظ على �سالمة جميع �أفراد العائلة ,علينا �أن:
ن�ستعمل حزام الأمان عند الركوب يف املركبات دائم ًا.
ن�ستعمل خوذة الر�أ�س ونرتديها على ال ّنحو ال�صحيح عند احلاجة.
نطبق العادات ال�سليمة والآمنة عند ممار�سة �أي ن�شاط داخل املنزل وخارجه.
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�سالمة الدماغ والنخاع ال�شوكي

دبة ب�شبة" ،التي تعني �أن الطفل ينمو ويكرب مع ال�سقوط والإ�صابات ,وهذه مقولة مغلوطة �شائعة.

ن�شاط ال منهجي:
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ل�ضمان حماية طفلك من هذه الإ�صابات ،ناق�شه مبا ي�أتي:
الأدوات التي ميكن ا�ستعمالها حلماية نف�سه من الإ�صابة.
التدابري والو�سائل التي قد تُقلل �أو متنع مثل هذه الإ�صابات ,والتي
عليه اتباعها.
هناك العديد من الأماكن يف املجتمع التي ميكن زيارتها لنتعلم كيفية الوقاية من �إ�صابات الدماغ والنخاع ال�شوكي ,مثل:
املكتبات العامة ,وعيادات الأطباء التي حتوي جم�سمات ور�سوم بيانية عن ج�سم الإن�سان.
اطلب �إىل طفلك �إعادة متثيل التجارب التي �أجراها يف املدر�سة� ،أو �شاهدها عن حماية اجلمجمة للدماغ ,وكيفية التعبري
عن و�صول الأوامر من الدماغ عرب النخاع ال�شوكي �إىل الأطراف.

للمعرفة:
ت�أكد من معرفة طفلك احلوادث التي ميكن �أن ت�صيبه ,وقد ت�ؤدي �إىل الإ�رضار بدماغه �أو نخاعه ال�شوكي.
�ساعد طفلك على ا�ستذكار املعلومات الآتية:
الدماغ �أهم جزء يف اجل�سم ,لأنه يجعل اجل�سم ك ّله يعمل.
الدماغ غري ُ�صلب ,وقد يت�أذى من ال�صدمات؛ لذا ,تعمل اجلمجمة ال�صلبة على حماية الدماغ.
النخاع ال�شوكي غري ُ�صلب ,وقد يت�أذى من الإ�صابات؛ لذا ,يعمل العمود الفقري على حماية النخاع ال�شوكي.
ميكن تفادي معظم �إ�صابات الدماغ والنخاع ال�شوكي باتباع �إجراءات الأمن وال�سالمة العامة.
تمُ ّثل الأع�صاب الطريق التي تعرب بها املعلومات من الدماغ عرب النخاع ال�شوكي �إىل الع�ضو الذي �ست�صل �إليه الر�سائل.
يف حال تعر�ض الأع�صاب للأذى ,لن ت�صل تلك الر�سائل ,ولن يتحرك الع�ضو امل�ستقبل.

تقييم مدى التعلم:
اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

ملعلوماتكم:
�إن �أب�سط احلوادث �أو الإ�صابات التي تقع لطفلكم ,ميكن �أن ت�ؤثر ت�أثرياً مبا�رشاً �أو غري مبا�رش يف م�ستوى �أدائه وقدراته؛ فيظهر �أثر
بع�ض هذه الإ�صابات مبا�رشة ب�صورة جروح �أو انتفاخ مث ً
ال ،لكن الأخطر هو تلك الإ�صابات التي ال نرى �آثارها حلظة ال�سقوط
�أو الإ�صابة .ولكن ,بعد مدة من الزمن  -قد ت�صل �إىل �سنوات  -ميكن مالحظة بع�ض النتائج املرتتبة عن هذه احلوادث ب�أ�شكال
خمتلفة ,منها ت�أخر م�ستوى �أداء الطفل ,وفهمه ,و�إدراكه.
لذا ,يجب حتذير طفلكم من خطر �إ�صابات الر�أ�س مهما كانت ب�سيطة �أو غري م�ؤملة ،وعدم ترديد بع�ض الأقوال ال�شائعة ,مثل "كل
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�سالمة امل�شاة وال�سالمة يف املركبات

ن�شاط ال منهجي:
�أن�شطة نقوم بها مع ًا:
وحدثه عن قواعد الأمن وال�سالمة العامة.
اركب احلافلة مع طفلكّ ,
درب طفلك على عبور ال�شارع.
ّ
عينّ طفلك م�س�ؤو ًال عن تذكري العائلة بربط حزام الأمان عند ركوب
املركبة.
اجمع من�شورات عن الأمن وال�سالمة العامة ,ثم �أل�صقها يف دفرت
ق�صا�صات.
�أثناء وجودك يف ال�سيارة مع �أطفالك ,ع ّلمهم لعبة ملراجعة دالالت ال�شواخ�ص املرورية.

∂JOÉ«b AÉæKCG ‘ ¬ÑàfG
‘ πØW πµa ;IQÉ«°ùdG
ßaÉM ,∂∏ØW ƒg ´QÉ°ûdG
.¬JÉ«Mh ¬àeÓ°S ≈∏Y

تقييم مدى التعلم:
للمعرفة:

اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

ت�أكد من معرفة طفلك قواعد الأمن وال�سالمة العامة التي عليه اتباعها عند امل�شي� ,أو ركوب احلافالت.
فعند ركوب ال�سيارة ,يجب �أن:
يدخل من الباب املحاذي لنا�صية ال�شارع.
يجل�س يف املقعد اخللفي دائم ًا.
ي�ضع حزام الأمان فور جلو�سه على مقعد ال�سيارة.
ال يخرج ر�أ�سه ويديه وقدميه من ال�سيارة.
وعند ركوب احلافلة ,يجب �أن:
عد ع�رش خطوات كبرية من �أمام احلافلة ,ولي�س من منطقة اخلطر ،وهي املنطقة املحيطة
عد � ٣أمتار� ,أو َي ّ
مي�شي على ُب ْ
باحلافلة ,حيث يعجز ال�سائق فيها عن ر�ؤية الأطفال.
يت�أكد من ر�ؤية ال�سائق له قبل القيام ب�أي حركة.

ملعلوماتكم:
يجب �أن يتعود الأطفال التزام الهدوء التزام ًا تام ًا يف �أثناء ركوبهم ال�سيارة؛ لأن كرثة احلركة وال�ضجيج والأ�صوات تُزعج ال�سائق,
وتعمل على ت�شتيت انتباهه ,مما ي�ؤدي �إىل زيادة ن�سبة عدد احلوادث�ُ .صغ هذه التعليمات ب�صورة قانون خا�ص بركوب طفلك
ال�سيارة ,وت�أكد من التزامه به دوم ًا.
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ال�سالمة عند ركوب الدراجة

خف�ض �ساعد الذراع الي�رسى للأ�سفل ,يعني �أنه �سيتوقف.
مد الذراع الي�رسى للي�سار مداً كام ً
ال ,يعني �أنه �سينعطف نحو الي�سار.

ن�شاط ال منهجي:
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�شارك طفلك دوم ًا يف بع�ض الأن�شطة التي ميار�سها يومي ًا ،فهي تو ّثق العالقة,
وتزيد من التوا�صل بينكما .وميكن عمل ذلك بتنفيذ بع�ض الأن�شطة الآتية:
عدد ,ويذكر �أهم �أجزائها ,و�أهمية كل منها.
�أح�رض دراجة طفلك ,ودعه ُي ّ
دعه يقود دراجته �أمامك ,م�ستعم ً
ال �إ�شارات اليد الي�رسى لتحديد اجتاهات حركته.
�شجعه على ر�سم دراجته وتلوينها ،وحتديد �أجزائها الرئي�سة.

تقييم مدى التعلم:
للمعرفة:

اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

هل يعلم طفلك قواعد الأمن وال�سالمة العامة التي يجب عليه اتباعها ليكون �سامل ًا و�آمن ًا عند ركوب دراجته� ,أو
(ال�سكوتر)� ,أو حذاء التزلج� ,أو لوح التزلج؟
ت�أكد من ذلك بتطبيق عملي .فعندما يركب طفلك دراجته ,حتقق من تنفيذه الآتي ,مع مناق�شته يف �أهمية كل نقطة من
نقاط فح�ص الأ�صابع اخلم�سة:
الإ�صبع الأول؛ الإبهام :مقعد واحد لكل �شخ�ص.
الإ�صبع الثاين :اليد اليمنى على جهة املقود اليمنى.
الإ�صبع الثالث :اليد الي�رسى على جهة املقود الي�رسى.
الإ�صبع الرابع :القدم اليمنى على البدالة اليمنى.
الإ�صبع اخلام�س :القدم الي�رسى على البدالة الي�رسى.
ت�أكد �أن طفلك يرتدي خوذة الر�أ�س ,ويركب الدراجة حتت �إ�رشاف �شخ�ص بالغ دائم ًا.

ملعلوماتكم:
ُيدرك ال�سائقون �أهمية ا�ستعمال �إ�شارات االنعطاف لدى قيادة ال�سيارة ،وكذلك احلال بالن�سبة لقيادة الدراجة؛ �إذ �إن هناك
�إ�شارات خا�صة بذلك .عليكم الت�أكد من معرفة طفلكم �إ�شارات اليد امل�ستعملة عند ركوب الدراجة ،بل وتدريبه عليها .تُنفّذ هذه
الإ�شارات با�ستعمال �ساعد الذراع الي�رسى؛ لأن على الطفل م�سك مقود دراجته باليد اليمنى جيداً .وهذه الإ�شارات ,هي:
رفع �ساعد الذراع الي�رسى للأعلى ,يعني �أنه �سينعطف نحو اليمني.
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ال�سالمة يف احلدائق العامة والريا�ضات املتنوعة

الو�صول �إليها وحدهم .والأهم من هذا� ,إدراك الأهل �أن الأطفال هم عر�ضة للغرق يف �أماكن �أب�سط من هذه بكثري ,مثل حو�ض
اال�ستحمام يف البيت ،حيث يلج�أ بع�ضنا مللئه يف املاء ,وترك الأطفال يلعبون فيه قلي ً
ال خا�صة يف �أيام ال�صيف احلارة ،وهذا ي�شكل
خطورة كبرية جداً عليهم؛ �إال �إذا كان ذلك ب�إ�رشاف �شخ�ص بالغ طوال الوقت .ويف�ضل عدم و�ضع مواد كيميائية مثل ال�صابون �أو
جراء هذه املواد الكيميائية.
الرغوة يف �أثناء لعبهم يف املاء؛ �إال �إذا كانت خم�ص�صة للأطفال ,وذلك لتجنب تعر�ضهم للتح�س�س ّ

ن�شاط ال منهجي:

للمعرفة:
هناك قواعد لأمن طفلك و�سالمته ,عليك الت�أكد من اتباعها عند ممار�سته �أ ّي ًا من الريا�ضات املائية� ،أو عند اللعب بجانب البيت� ,أو
يف احلدائق العامة ،ومنها:
�أن يفكر �أو ًال ليحمي ر�أ�سه ودماغه وعموده الفقري.
�أن يلعب بعيداً عن بركة املاء ،و�أن ي�سبح مبرافقة �شخ�ص بالغ دائم ًا.
�أن يطيرّ طائرته الورقية بعيداً عن الأ�شجار والأ�سالك ،و�إذا علقت طائرته ,فينبغي �أن ي�ستدعي �شخ�ص ًا بالغ ًا مل�ساعدته,
و�أ ّال ي�سعى �إىل ت�سلق الأ�شجار اللتقاطها.
�أن يرتدي واقيات ال�ساق عند اللعب ليحمي �ساقيه من الإ�صابة.
عند اللعب يف احلديقة ,عليه البقاء بعيداً عن منطقة �أعمدة الت�سلق ,خا�صة تلك الواقعة �أ�سفلها حتى ال ي�ؤذي نف�سه.
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هناك �أمور �أخرى ميكنكم القيام بها مع �أطفالكم لتع ّلم املزيد عن ال�سباحة
واملمار�سات الآمنة ,منها:
ام�ش حول منزلك لتفقد الأدوات الآمنة والأدوات اخلطرة.
ِ
م ّثل �أنك ت�ساعد �شخ�ص ًا يف حالة طارئة.
�ساعد �شخ�ص ًا يف حالة الغرق ،ب�أن ت�ستدعي �شخ�ص ًا بالغ ًا� ,أو ترمي له �سرتة النجاة.
�أعط طفلك درو�س ًا يف تع ّلم ال�سباحة.
ابحث عن العبني �أوملبيني �أو ريا�ضيني م�شهورين ب�صفتهم مناذج ُيقتدى بها؛ نظراً �إىل تطبيقهم قواعد الأمن وال�سالمة
العامة يف �أثناء ممار�ستهم الريا�ضة ,وحر�صهم على ارتداء معدات ال�سالمة اخلا�صة بذلك.

تقييم مدى التعلم:
اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

ملعلوماتكم:
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ُعد العقبة والبحر امليت ومناطق برك ال�سباحة يف الأندية العامة واخلا�صة� ,أحد �أكرث املناطق التي ُيف�ضل بع�ض النا�س
ت ّ
ارتيادها مع �أطفالهم وعائالتهم لق�ضاء بع�ض الوقت املمتع ,خا�صة يف الإجازات ال�صيفية فعلى َم ْن يفعل ذلك �أن ينتبه
لأطفاله طوال الوقت ,وال يغفل عنهم حلظة واحدة؛ لتجنب تعر�ضهم للغرق ,وتذكر �أهمية حمايتهم من �أ�شعة ال�شم�س
واق لل�شم�س خم�ص�ص للأطفال.
احلارقة ,وا�ستعمال ٍ
يجب أ� ّال نغفل عن خطورة الربك املائية اخلا�صة ,والتي توجد يف حدائق بع�ض املنازل ,حيث يكون الأطفال فيها �أكرث
تراع فيها قواعد الأمن وال�سالمة العامة؛ بو�ضع احلواجز ,والت�أكد من عدم قدرة الأطفال
عر�ضة مل�شاكل الغرق �إذا مل َ
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حلول �إبداعية للم�شكالت

ن�شاط ال منهجي:
�ساعدوا �أطفالكم على تنفيذ ن�شاط القرارات الآتي ،وحتدثوا معهم عن اخليارات املتعددة ملثل هذه املواقف.
ماذا تفعل �إذا:
تعر�ضت للتنمر امل�ؤذي من قبل �أحد طلبة املدر�سة؟
عدت �إىل البيت ,فوجدته مغلق ًا ,وال �أحد بداخله ,ولي�س بحوزتك مفتاح البيت؟
�ضعت يف ال�سوق؟
ت�أخرت ,ومل ت�ستطع اللحاق مبوعد با�ص املدر�سة؟
اطرحوا �أمثلة �أخرى على “ماذا تفعل �إذا.”...

تقييم مدى التعلم:
اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

للمعرفة:
ال يقت�رص تعليم الأطفال على الأحرف الهجائية والأرقام فقط ،بل يتعدى ذلك �إىل تعليمهم ال�سيطرة على النف�س عند
الغ�ضب.
لتت�أكد من تعلم طفلك ال�سيطرة على نف�سه ,ذكره دوم ًا مبا عليه فعله يف مثل هذه املواقف ,ودعه يردد ذلك �أمامك:
علي �أن “�أفكر �أو ًال”.
عندما �أغ�ضب من �شيء ما ,يجب �أن �أتعلم ال�سيطرة على النف�سّ .
�أ�صغي.
�أظهر االحرتام.
�أناق�ش احللول.
�أختار احلل املنا�سب.

ملعلوماتكم:
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�إليك يف ما ي�أتي بع�ض الأمور التي ميكن تطبيقها مع ًا لتعلم املزيد عن حل النزاعات واتخاذ القرارات املنا�سبة:
ممار�سة �ألعاب تعاونية و�أخرى تناف�سية.
جعل حل امل�شكالت ممار�سة �أ�رسية (�أ�صغي� ،أحرتم� ،أناق�ش احللول� ،أختار).
ا�ستعمال الربامج التلفزيونية ب�صفتها طريقة ملناق�شة قرارات ال�شخ�صيات التلفزيونية يف حل امل�شكالت.
ت�شجيع م�شاركة الطفل على حل امل�شكالت عن طريق تناول �أمثلة حياتية ،ثم �إعطائه فر�صة لطرح احللول ,ثم مناق�شتها
معه لتوعيته بعواقب بع�ض االختيارات ,وتدريبه على الو�صول �إىل االختيار الأف�ضل.

74

75

'3O /P c}D
'Q 3O 1R wS D
االختناق

�سبب �إغالق جمرى التنف�س ,يجب:
ما ُي ّ
عمل �إ�شارة االختناق.
تنبيه من حولنا؛ بعمل �أية �إ�شارة للفت انتباهه للخطر الذي نحن فيه.
التوجه نحو �أ�شخا�ص بالغني مل�ساعدتك.
�إذا مل جتد �أحداً ,فاطلب الدفاع املدين ،و�أ�صدر �صوت ًا بالطرق �أو ال�رضب على � ّأي �شيء قريب منك ،وال ُت ْن ِه املكاملة.

ن�شاط ال منهجي:
هناك �أمور �أخرى ميكنكم القيام بها مع �أطفالكم لتعلم املزيد من املمار�سات الآمنة:
ات�صل بوزارة ال�صحة للح�صول على �إر�شادات الأمن وال�سالمة العامة.
ّ
نظم جولة يف اجلوار ,محُ ّدداً مناطق اللعب الآمنة وغري الآمنة.
تفقّد مالب�س طفلك ,باحث ًا عن �أ ّية حبال قد ت ّ
ُ�شكل خطراً عليه ,و�أزلها.

للمعرفة:
يقوم الإن�سان بعملية ال�شهيق يف �أثناء التنف�س؛ وذلك لإدخال الأك�سجني  -وهو املكون ال�رضوري لعملية التنف�س يف
الهواء � -إىل الرئتني ,ومن ثم ينتقل �إىل �أنحاء اجل�سم كافة ،لي�ساعد اخلاليا على القيام بالعمليات احليوية ال�رضورية للبقاء
على قيد احلياة ،ومن هذه اخلاليا خاليا الدماغ.
مير هذا الهواء يف جمرى التنف�س ,الذي يبد أ� من الأنف ,وميتد �إىل الرئتني ،ويجب �أن يبقى هذا املجرى مفتوح ًا ليمر به
الهواء عند التنف�س.
�أي �شيء يدخل جمرى التنف�س هذا قد يغلقه ,ومينع دخول الهواء ,ومن ثم ي�سبب املوت خنق ًا؛ لذا:
يجب �أال ت�ضع �أج�سام ًا غريبة يف فمك.
يجب �أن تتناول الطعام و�أنت جال�س.
ال ترك�ض� ,أو تتحدث� ,أو ت�ضحك والطعام يف فمك.
�إذا �ضغطنا على جمرى التنف�س ,ف�إن الهواء ال يدخل الرئتني ,وبهذا يختنق الإن�سان؛ لأننا منعنا الأك�سجني من الو�صول
�إىل الدماغ ,فيت�أذى �أو ميوت.
�سد � ّأي �شيء جمرى التنف�س ,ف�إن ا�ستن�شاق الهواء يتوقف ,وال ي�صل الأك�سجني �إىل الدماغ ،وهذا ي�ؤذي اجل�سم ,وقد
�إذا ّ
ي�سبب املوت.
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تقييم مدى التعلم:
اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

ملعلوماتكم:
هناك �إ�شارة عاملية تدل على االختناق� ,أو �أية م�شكلة يف جمرى التنف�س ،وتكون بلف اليدين حول الرقبة .لذا ,عند حدوث طارئ

76

77

