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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.
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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.
نطبق قواعد الأمن وال�سالمة العامة عند ركوب ال�سيارة �أو املركبة.
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.
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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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�سالمة الدماغ والنخاع ال�شوكي

ن�شاط ال منهجي:
هناك العديد من الأماكن يف املجتمع التي ميكن زيارتها ليتع ّلم منها
طفلك كيفية الوقاية من �إ�صابات الدماغ والنخاع ال�شوكي ,ومنها:
املكتبات العامة.
عيادات الأطباء التي حتوي جم�سمات ور�سوم بيانية عن ج�سم
الإن�سان.
اطلب �إىل طفلك �إعادة متثيل التجارب التي �شاهدها يف املدر�سة.
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تقييم مدى التعلم:
اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

للمعرفة:
قد ينجم عن املزاح بني الأطفال عواقب وخيمة �إذا �أدى �إىل �إ�صابة �أحدهم ب�أذى .ع ِّلم طفلك �أنه من اخلط�أ �أن ن�سمي
الأفعال التي ت�صيب الآخرين ب�أذى مزاح ًا.
بع�ض �إ�صابات الر�أ�س قد ت�ؤذي الطفل كثرياً ,وت�ؤثر يف م�ستوى �أدائه العام� ،أو يف �سيطرته على حركة ع�ضالت اجل�سم،
ُ�سبب له �صعوبات يف الدرا�سة والتع ّلم.
�أو ت ّ
يجب �أن يواظب طفلك على ارتداء اخلوذة لدى ممار�سته العديد من الألعاب؛ حلماية دماغه من الأذى.

ملعلوماتكم:
عدة ,هي:
مكون من �أجزاء ّ
الدماغ ّ
املخ� :أكرب جزء من �أجزاء الدماغ ،يقع يف مقدمة الر�أ�س ,وهو امل�س�ؤول عن الكثري من املهام ,مثل التذكر.
املخيخ :يقع �آخر الدماغ من اجلهة اخللفية ،وهو اجلزء امل�س�ؤول عن حركة الع�ضالت وتنا�سقها.
جذع الدماغ :اجلزء الذي يربط الدماغ بالنخاع ال�شوكي ،ويعمل على تو�صيل الإ�شارات جميعها من الدماغ �إىل
اجل�سم ،وتو�صيل املعلومات من اجل�سم �إىل الدماغ .وهو م�س�ؤول كذلك عن وظائف مهمة ,مثل :نب�ض القلب,
والتنف�س.
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�سالمة امل�شاة وال�سالمة يف املركبات

و�إذا ت�صادف اقرتاب القطار ,يجب التوقف وقوف ًا تام ًا ليمر القطار �أو ًال؛ فللقطار �أولوية املرور عند تقاطع �سكة احلديد مع ال�شارع.

ن�شاط ال منهجي:
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ّ
وعرف طفلك قواعد الأمن وال�سالمة العامة.
نظم رحلة مع العائلة يف احلافلةّ ,
درب طفلك على عبور ال�شارع على نحو �صحيح.
ّ
عينّ طفلك م�س�ؤو ًال عن تذكري العائلة بربط حزام الأمان عند ركوب املركبة.
�ضع لطفلك �أداة م�سح �أ�سبوعية (ا�ستبانة) تت�ضمن بع�ض الأمور التي
�سرتاقب �أداءه بها ,مثل( :و�ضع حزام الأمان عند ركوب ال�سيارة ,دخول احلافلة من منطقة الر�صيف ,عدم �إخراج
اليدين من نوافذ ال�سيارة ,عدم �إزعاجك يف �أثناء القيادة) ,وميكنك �إ�ضافة �أية نقاط �أخرى تراها منا�سبة.
تذكر �أن تناق�شه يف النتائج بعد �أ�سبوع من املراقبة ,وتنبهه جلميع الأخطاء التي ارتكبها يف �أثناء ذلك.

تقييم مدى التعلم:
للمعرفة:

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

ّنبه طفلك لعدم الرك�ض يف ال�شارع وراء الكرة .فالكثري من حوادث الده�س التي يتعر�ض لها الأطفال تُعزى �إىل رك�ضهم
عد الرك�ض يف ال�شارع خطرياً خا�صة �إذا كان ذلك من �إحدى زواياه �أو من بني ال�سيارات
وراء الكرة يف ال�شارع ،حيث ُي ّ
املتوقفة؛ لأن ال�شارع يكون غري مك�شوف �أمام ال�سائق ،وحجم طفلك ال�صغري ال يظهر من بني ال�سيارات.
كن قدوة يف االلتزام بقواعد الأمن وال�سالمة العامة؛ باالنتباه لل�شواخ�ص املرورية ,والإ�شارة ال�ضوئية ،وخذ هذه الق�ضية
على حممل اجلد؛ ف�أطفالك يقلدونك ،ومن ثم ,فال تنهاهم عن فعل �شيء ما و�أنت مواظب على ممار�سته.
�إن جتاوز ال�رسعة امل�سموح بها �أمر خطري جداً ،وقد ُحددت ال�رسعة يف ال�شوارع بعد درا�سة امل�س�ؤولني يف قطاع هند�سة
املرور ,طبيعة ال�شارع ,وحتليل مدى كثافة حركة ال�سيارات عليه ،وعدد التقاطعات والتفرعات الواقعة عليه.
ال ت�سمح لطفلك باجللو�س يف املقعد الأمامي من ال�سيارة قبل �أن يبلغ �سن الثانية ع�رشة .وت�أكد �أن ي�ضع طفلك حزام
الأمان فور �صعوده ال�سيارة ,وقبل ت�شغيل املركبة ،و� اّأل ينزعه حلني توقف ال�سيارة ،و�إيقاف حمركها .كما يجب عدم
ا�ستعمال حزام الأمان �إال ب�صورة فردية ,واليت�شارك اثنان يف و�ضع حزام واحد �أبداً.
وت�سبب الأذى يف حال ا�ستعمال
ال ت�ضع �أية �أ�شياء على الرف الأمامي �أو اخللفي لل�سيارة؛ �إذ �إنها �سرتتد داخل ال�سيارة
ّ
الكوابح.

ملعلوماتكم:
االقرتاب
علينا تعريف الطفل �إ�شارة (متهل) التي تدل على تقاطع �سكة احلديد مع الطريق العام ،حيث يجب التمهل واحلذر عند
ِ
من هذا التقاطع ,وعدم العبور �إال يف حال الت�أكد من عدم مرور القطار على ال�سكة يف تلك اللحظة �أو اقرتابه من منطقة التقاطع.
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ال�سالمة عند ركوب الدراجة

يجب على �سائق الدراجة اتباع ال�شواخ�ص املرورية والإ�شارات ال�ضوئية
جميعها .وتكون الأولوية يف العبور للم�شاة دائم ًا ,ولي�س لراكب الدراجة.
معرفة �إ�شارات ال�ساعد الأي�رس ,التي متثل �إ�شارات خا�صة لتنبيه الآخرين
عند االنعطاف �أو التوقف.
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ن�شاط ال منهجي:
فح�ص جاهزية الدراجة� :أتفح�ص دراجتي ودراجات �أ�صدقائي على النحو الآتي:
�صاحب الد ّراجة

للمعرفة:
اللعب بالدراجة الهوائية �أكرث الألعاب �شعبية بني الأطفال؛ لذا ,يجب الت�أكد دوم ًا من �سالمة طفلك يف �أثناء لعبه؛
بارتداء اخلوذة التي حتمي دماغه من الإ�صابة ،وعدم عبور الطريق وهو راكب على الدراجة؛ جتنب ًا حلوادث الده�س.
�إن �إ�صابة املخ ب�سبب �أية حادثة �سقوط ,خا�صة ال�سقوط يف �أثناء قيادة الدراجة ,قد ت�سبب لطفلك الكثري من امل�شكالت,
مثل َعدم �سالمة النطق ،وعدم التعرف �إىل الآخرين ,وعدم القدرة على التع ّلم بطريقة طبيعية مثلما يفعل �أقرانه الأ�صحاء.
ت�أكد �أن خوذة طفلك منا�سبة حلجم ر�أ�سه؛ لأنها �إذا مل تكن مثبتة بطريقة �صحيحة ,فلن توفر لر�أ�سه احلماية الالزمة يف
حال �سقوطه .ت�أكد �أن خوذته تغطي جبهته ,وال تت�أرجح من جهة �إىل �أخرى.
ت�أكد كذلك �أن احلذاء يغطي �أ�صابع القدمني ،فال ت�سمح لطفلك بركوب الدراجة وهو ال يرتدي احلذاء املنا�سب.
من املف�ضل �أن حتوي دراجة طفلك �سلة ي�ضع فيها حاجياته؛ لئال ت�رصف انتباهه يف �أثناء القيادة.

جر�س.
ال�سل�سلة م�شدودة.
علو املقعد منا�سب.
الإطارات منفوخة.
مقب�ضا املقود حمكمان.
عاك�سان؛ �أمامي ,وخلفي.
خوذة الر�أ�س املنا�سبة متوافرة.
الأ�سالك يف الإطارات غري مك�سورة.

د ّراجتي

د ّراجة ............

د ّراجة ............

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

ملعلوماتكم:
ُعد الدراجة �إحدى املركبات ,كما �أن لها قواعد خا�صة يجب اتباعها ل�ضمان الأمن وال�سالمة العامة ,مثل:
ت ّ
يجب �أن يرافق طفلك يف �أثناء قيادته للدراجة� ,شخ�ص بالغ ,خا�صة �إن كان دون العا�رشة من العمر.
يجب �أن يقود طفلك و�أ�صدقا�ؤه دراجاتهم يف طابور فردي ,وعلى ُب ْعد ثالث �أقدام من الر�صيف .ويجب قيادة الدراجة
على اجلانب الأمين من حركة املرور.
النظر من فوق الكتف من جهة الي�سار للت�أكد من حركة املرور يف اخللف.
عند عبور نقطة تقاطع ما ،يجب النزول عن الدراجات ,والعبور �سرياً على الأقدام.
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ال�سالمة يف احلدائق العامة والريا�ضات املتنوعة

لذا ,يجب �أن تنتبه عند ا�صطحاب عائلتك �إىل مثل هذه الأماكن للأمور الآتية:
عدم القفز يف بركة املاء دون الت�أكد من عمقها �أو ًال .فقد تكون املياه �ضحلة� ,أو قد حتوي الكثري من ال�صخور احلادة يف
قعرها ,فت�سبب الأذى للر�أ�س والدماغ مبا�رشة.
ت�أكد � اّأل يلعب طفلك �أو ي�سبح قرب املاء ,دون �إ�رشاف �شخ�ص بالغ.
يجب �أن يكون عمق املياه ت�سع �أقدام ,على الأقل ,للغو�ص فيها.
ع ّلم طفلك الغط�س بطريقة �صحيحة؛ وذلك ب�أن تكون الذراعان ممدودتني �أمام الر�أ�س حلمايته.
ت�أكد من معرفة �أفراد العائلة جميعهم رقم الدفاع املدين ,وهو 199؛ ال�ستعماله يف احلاالت الطارئة.

ن�شاط ال منهجي:

للمعرفة:
ال ت�سمح لأحد بدفع طفلك يف �أثناء لعبه على الأرجوحة بقوة؛ لأن ذلك يجعله عر�ضة لل�سقوط ,وقد ي�ؤذي دماغه.
ت�أكد من اتباع طفلك قواعد اللعب عند الأراجيح وبقائه بعيداً عنها.
ُعد لعبة رافعة التوازن (ال�سي�سو) من الألعاب التي يحبها الأطفال .لكن ,لهذه اللعبة �رشوط يجب االلتزام بها ل�ضمان
ت ّ
�سالمة طفلك ,وهي:
م�سك مقب�ض الرافعة بكلتا يديه.
عدم االرتداد �إىل الأعلى ب�رسعة ,لأن ذلك قد ي�سبب �سقوط ال�شخ�ص الآخر ،وقد ي�ؤذي الالعبني جميع ًا.
بدء النزول على مقدمة القدمني ،ثم ثني ال�ساقني قلي ً
ال م�سافة زائدة حتى ت�ستقر.
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ام�ش حول منزلك لتفقد الأدوات الآمنة والأدوات اخلطرة.
ِ
�أحت الفر�صة لطفلك لتعلم درو�س يف ال�سباحة.
َم ّثل �أنك ت�ساعد �شخ�ص ًا يف حالة طارئة.
ابحث عن ريا�ضيني �أوملبيني �أو م�شاهري 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.
اطلب �إىل طفلك �أن ير�سم املكان الذي يلعب فيه (حديقة عامة� ،ساحة لعب )...على لوح من الكرتون ،ثم يدون على
طرف اللوح قواعد الأمن وال�سالمة العامة التي يجب اتباعها يف هذا املكان.

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

ملعلوماتكم:
وادي الوالة من الأودية اجلميلة يف الأردن ,حيث ال�شالالت ,وبرك املاء الطبيعية ،التي ت�صب يف البحر امليت ،وهو واحد من
الأودية الرئي�سة يف منطقة البحر امليت.
يذهب الكثري من النا�س �إىل هذا املكان للتجوال وق�ضاء الوقت املمتع يف �أح�ضان الطبيعة .ولكن ,للأ�سف يقع الكثري من
الأ�شخا�ص ,خا�صة الأطفال� ,ضحية عدم الوعي؛ بتعري�ض �أنف�سهم للخطر ,واملوت يف كثري من الأحيان غرق ًا يف مياه هذا
الوادي و�شالالته.
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التعرق.
ال�شعور برجفة يف اليدين والركبتني.
�شد اليدين والأ�سنان.
الإح�سا�س بالتوهج واحلر.
الإ�رضار باملعدة.
فقدان ال�صرب واالتزان.
�سبب العنف الذي ي�ؤدي �إىل �أ�رضار فادحة.
قد يتحول الغ�ضب �إىل عدوانُ ،ي ِّ
الت�رصف ,و�أن نتحاور� ,أو نرتك املكان.
عندما نواجه م�شكلة ما ,علينا �أن نفكر �أو ًال قبل
ّ
عندما نفقد ال�سيطرة على �أنف�سنا ،ف�إننا ن�سمح للآخرين بال�سيطرة علينا.
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ن�شاط ال منهجي:
للمعرفة:
ال يجوز ترك الأ�سلحة وهي معب�أة بالر�صا�ص ،فقد يعبث بها طفلك ,ويحملها ,ثم تنطلق منها العيارات النارية من غري ق�صد.
�إذا كنت تنظف ال�سالح ,فت�أكد من فعل ذلك بعيداً عن مر�أى طفلك ،ثم احفظه يف مكان �آمن.
انتبه لإغالق الزناد وتفعيل زر الأمان فيه ،واحفظه دون ذخرية دائم ًا.
احفظ ال�سالح يف مكان بعيد عن متناول يد طفلك دائم ًا.
�أر�شد طفلك �إىل اخلطوات ال�صحيحة الآتية الواجب اتباعها عندما يرى �سالح ًا:
قف مكانك.
ال تلم�س.
اترك املكان.
ناد �شخ�ص ًا بالغ ًا.
ِ
ميكن لل�سالح �إذا انطلقت ذخريته خط�أ �أن يدمر دماغ ال�شخ�ص الذي �أمامه �إذا �أ�صابته� ،أو يتلف نخاعه ال�شوكي ,و� اّإل
�سترتكه م�صاب ًا م�شلو ًال غري قادر على احلركة� ,أو غري قادر على الفهم وا�ستيعاب ما حوله.

ملعلوماتكم:

الغ�ضب يعر�ض �صاحبه والآخرين للخطر؛ �إذ �إنه يعمل على:
زيادة �رضبات القلب وت�سارعها.
توتر ع�ضالت اجل�سم.
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ناق�ش طفلك يف م�س�ألة الغ�ضب ,و�شاركه يف التعبري عن امل�شاعر التي يح�س بها عندما يغ�ضب ،ثم �ساعده على التو�صل �إىل
الطرائق ال�صحيحة للتحكم يف غ�ضبه.

تقييم مدى التعلم:
اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.
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ملعلوماتكم:
يت�ألف اجلهاز التنف�سي للإن�سان من :الأنف ,والفم ،واحللق ،والق�صبة
الهوائية والرئتني.
ت�شبه الق�صبة الهوائية �أنبوب ًا طوي ً
ال ميتد من احللق �إىل الرئتني.

ن�شاط ال منهجي:
هناك �أمور �أخرى ميكنكم القيام بها مع �أطفالكم لتعليمهم املزيد من املمار�سات
الآمنة:
ات�صل بوزارة ال�صحة للح�صول على �إر�شادات الأمن وال�سالمة العامة.
ّ
نظم جولة يف اجلوار ,وحدد مناطق اللعب الآمنة وغري الآمنة.
تفقّد مالب�س طفلك ,باحث ًا عن �أية حبال قد ت�سبب خطراً له ,ثم تخل�ص منها.
دع طفلك ير�سم �أو يكتب �شيئني مينعان ال�رشدقة ،واالختناق ,واخلنق.

للمعرفة:
ت�أكد �أن طفلك يعرف �أنه �إذا علق �شيء يف حلقه ,ف�إنه ي�سد جمرى التنف�س،
وي�صبح �صعب ًا و�صول الهواء �إىل الرئتني ،وعندها لن يتمكن من التنف�س.
مرت �أربع دقائق دون و�صول الأك�سجني �إىل الدماغ ،ف�إن ذلك ي�رض
�إذا ّ
به.
احر�ص دائم ًا على �إبعاد جميع القطع ال�صغرية التي قد ي�ضعها طفلك يف
فمه ,بعيداً عن متناول يده.
يجب � اّأل ت�سمح لطفلك بنفخ بالون �أبداً؛ لأنه قد يعلق يف حلقه ,ولن يتمكن من التنف�س عندها ،بل اطلب �إليه البحث
عن �شخ�ص بالغ لفعل ذلك.
يجب �أن يحر�ص طفلك على خلع اخلوذة ،والأو�شحة ،والقالئد عند اللعب على الأراجيح و�أعمدة الت�سلق ,حتى ال
يلحق الأذى بنف�سه؛ ب�أن تلتف حول عنقه ,وت�سبب له االختناق؛ �إذ �إن �أي �شيء مرخي يلتف حول الرقبة ,وي�ضغط
عليها ,قد مينع التنف�س.
حتدث عملية اخلنق عند التعر�ض ل�ضغط من اخلارج ,مينع مرور الأك�سجني �إىل داخل الق�صبة الهوائية ،ومن ثم �إيقاف
التنف�س.
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تقييم مدى التعلم:
اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.
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