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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.
كيفية �إ�سعاف ال�شخ�ص امل�صاب بالت�سمم ,و�أهمية عدم العبث باملواد الكيميائية اخلطرة والأدوية.
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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
الإ�صابة باحلروق ,واجلروح الوخزية ,واجلروح القطعية ,واجلروح ال�سحجية.

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.
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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 � 2أو  ,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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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.
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.
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�سالمة الدماغ والنخاع ال�شوكي

لذا ,عليكم احلذر لي�س من �سقوط الأطفال فقط ,ولكن من �رضبهم على
ر�ؤو�سهم حتى ولو بكف اليد على �سبيل الدعابة �أو غريه.

ن�شاط ال منهجي:
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اطلب �إىل طفلك �أن يبحث يف �أهمية كل ق�سم (ف�ص) من �أق�سام املخ,
ويذكر الوظيفة التي تت�أثر يف حال تعر�ضه لإ�صابة يف ذلك اجلزء ,ثم
يكتب فقرة عن ذلك.
اطلب �إىل طفلك �أن ي�صف كيف تنتقل الر�سائل من الدماغ و�إليه ،وكيف تتم اال�ستجابة عندما ي�شعر �شخ�ص ،مث ً
ال,
بوخزة دبو�س يف باطن قدمه.

للمعرفة:
ناق�شوا �أوالدكم دائم ًا يف �أن الدماغ جزء مهم يف ج�سم الإن�سان ,و�إذا تعطل يتعطل اجل�سم؛ لذا يجب �أن نحافظ على
الدماغ بحالة �سليمة لنتمكن من القيام بعملنا.
بينوا لهم �أن عمل الدماغ مع �أجزاء اجل�سم الأخرى ,مثل عمل احلا�سوب مع بع�ض الأجهزة املرافقة؛ فوحدة املعاجلة
املركزية متثل الدماغ ،والأ�سالك متثل الأع�صاب ،وال�شا�شة �أو الطابعة متثل الأع�ضاء التي تنفذ الأوامر.
ت�أكدوا من ّ
اطالع �أوالدكم ومعرفتهم املعلومات الآتية:
يوجد ثالثة �أنواع خمتلفة من اخلاليا الع�صبية ،هي :اخلاليا الع�صبية املحركة ,واخلاليا الع�صبية احل�سية ,واخلاليا
الع�صبية الرابطة يف الدماغ .كما �أن لكل واحدة منها وظيفة حمددة تقوم بها.
يحاط الدماغ والنخاع ال�شوكي ب�سائل ي�ساعد على حمايتهما ,ي�سمى ال�سائل املخي ال�شوكي ،وهو يوجد بني
اجلمجمة والدماغ ,وبني الفقرات والنخاع ال�شوكي ،وي�ساعد على منع احتكاك العظام ,ويعمل كو�سادة توفر
احلماية امليكانيكية الأ�سا�سية �ضد الإ�صابة بال�صدمات.
العمود الفقري مرن ب�سبب وجود �أقرا�ص غ�رضوفية بني الفقرات املتجاورة ,التي تك�سبه القدرة على احلركة وتقيه
من ال�صدمات؛ لأنها توفر و�سادة حتمي الفقرات يف �أثناء احلركة.

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

ملعلوماتكم:
يق�سم املخ �إىل �أق�سام عدة ،كل منها م�س�ؤول عن وظيفة حمددة ،و�إن تعر�ض الطفل لل�رضب� ,أو الإ�صابة يف �أي من هذه املناطق ,قد
ي�ؤثر يف واحدة من وظائفها احليوية.
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�سالمة امل�شاة وال�سالمة يف املركبات

ن�شاط ال منهجي:
اطلب �إىل طفلك حتديد الأ�سباب التي دفعت الأمم املتحدة �إىل تخ�صي�ص يوم ال�ساد�س من �أ ّيار يوم ًا عاملي ًا للمرور ,حتتفل
به الدول يف جميع �أنحاء العامل.
�ساعد طفلك يف البحث عن مقال يف ال�صحيفة ي�صف حادث ًا مروري ًا ،ثم ناق�شه فيما ي�أتي:
عنوان املقال ،الأ�شخا�ص الذين تعر�ضوا للحادث ,ماذا حدث؟ عدد املركبات؟ متى وقع احلادث (ال�ساعة /اليوم/
التاريخ)؟ �أين حدث (ال�شارع /املدينة /املنطقة)؟ ما �سبب احلادث بر�أيك؟ (�ضع كل الأ�سباب املحتملة) ،كيف ميكن
جتنب احلادث؟ (فكر ب�أكرب قدر من الأفكار).
اجعل طفلك م�س�ؤو ًال عن تذكري العائلة بربط حزام الأمان عند ركوب
املركبة.
"تعرف ال�شواخ�ص
العب يف �أثناء م�سريك يف ال�سيارة مع �أوالدك لعبة ّ
املرورية" ,لتمكنهم من مراجعة �إ�شارات املرور وحفظها.
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للمعرفة:
�إن عدد حوادث ال�سري يف تزايد ،و�أحد �أ�سباب ذلك ,هو زيادة �أعداد ال�سيارات ب�شكل كبري ،وهذا ي�ؤدي ب�صورة
مبا�رشة �إىل زيادة �أعداد الوفيات؛ فهناك عالقة طردية بني عدد احلوادث ,وعدد الوفيات الناجمة عنها .وعليه ,يجب
على الأهل مراقبة �أبنائهم فيما يخ�ص اللعب يف ال�شارع� ،أو التنقل م�شي ًا وحدهم� ,أو عبور ال�شارع  ,خا�صة الذكور
منهم ,حيث �أظهرت الإح�صائية املتعلقة بدرا�سة عدد امل�صابني من امل�شاة يف حوادث ال�سري ح�سب الفئة العمرية
واجلن�س� ,أن عدد الوفيات بني الذكور �أكرب منها بني الإناث.
جراء حوادث الطرق ،و�شجعوهم على
ّ
عودوا �أوالدكم على �أهمية "التفكري �أو ًال" دائم ًا حلماية �أنف�سهم من الإ�صابة ّ
امتالك اجلر�أة مل�صارحة وت�صويب من يخطئ يف �سلوكه ،و� اّأل يكونوا �ضحايا حوادث املرور .عليكم تذكريهم بقواعد
ال�سالمة املرورية ،من مثل :قواعد الركوب والنزول من حافلة املدر�سة ،وكذلك قواعد عبور ال�شارع بالطريقة
ال�صحيحة.

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

ملعلوماتكم:
لقد خ�ص�صت الأمم املتحدة يوم ال�ساد�س من �أ ّيار يوم ًا عاملي ًا للمرور ,بعد ازدياد حوادث املرور ,وارتفاع عدد �ضحاياها ,الذي
متعددة تهدف �إىل التوعية العامة ،وتعميم املعرفة
يتجاوز املاليني على م�ستوى العامل ،حيث حتتفل الدول بذلك اليوم عرب �أن�شطة ّ
احلد من اخل�سائر الب�رشية واملادية التي
ب�إ�شارات ال�سري ,وتعليمات املرور على الطرق ،و�رضورة احرتامها والعمل بها ,بهدف ّ
ت�صيب الإن�سانية.
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ال�سالمة عند ركوب الدراجة

ن�شاط ال منهجي:
ّ
نظم تعهداً �شخ�صي ًا مع طفلك ,و�أطلق عليه ا�سم "تنظيم اتفاق التفكري �أو ًال" قبل
ا�ستعمال الدراجة� ,أو حذاء التزلج� ,أو (ال�سكوتر)� ,أو لوح التزلج ،ثم اطلب �إليه
التوقيع على التعهد ,وو�ضعه يف مكان ميكن للجميع ر�ؤيته وتذكره.
ويف هذا التعهد ,دع طفلك يكتب ال�رشوط الواجب عليه اتباعها بدقة و�أمانة
عند قيادته الدراجة �أو ا�ستعماله أ� ّي ًا من الأدوات ال�سابقة ،مقابل ال�سماح له بحرية
القيادة ,خا�صة �أ ّنه جتاوز العا�رشة من العمر.
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تقييم مدى التعلم:
اتبع الإر�شادات الواردة يف ر�سالة الأهل لتقييم تعلم طفلكم.

للمعرفة:
�إذا جتاوز عمر طفلكم ع�رش �سنوات ,فب�إمكانه قيادة دراجته دون مرافقة �شخ�ص بالغ ،وهذا �شيء جيد ,وميثل بداية حتمل
امل�س�ؤولية .ولكن ,لتكونوا مطمئنني يف �أثناء لعب �أوالدكم ,ناق�شوهم يف �أهم �إجراءات الأمن وال�سالمة العامة التي عليهم اتباعها.
ت�أكدوا عند ا�ستعمال طفلكم حذاء التزلج �أو لوح التزلج �أو (ال�سكوتر) من ارتداء اخلوذة وواقيات الركب ،ومعرفته القواعد
ال�صحيحة للركوب ,والتعامل مع امل�شاة والطريق على نحو يحفظ �سالمته.
ناق�شوا طفلكم يف �أن جمجمة الإن�سان ميكن �أن تتحطم بت�أثري ا�صطدامها ب�شيء �صلب� ,إذا كانت �رسعة احلركة 7كم /ال�ساعة
على الأقل ،و�أن ال�سقوط من ارتفاع � 6سم �أو �أكرث ,ميكن �أن ي�سبب �إ�صابة خطرية يف الدماغ والنخاع ال�شوكي.

ملعلوماتكم:
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هل تعلم �أن قيادة الدراجة يف الليل ت�شكل خطراً كبرياً؟ �إذ ي�صعب على �سائقي
ال�سيارات متييز راكب الدراجة ما مل يكن متقيداً ب�إجراءات الأمن والوقاية ل�ضمان
�سالمته العامة ,من مثل :ارتداء �سرتة عاك�سة يراها ال�سائقون ب�سهولة ،وتزويد
الدراجة مب�صباح لإ�ضاءة الطريق حني ركوب الدراجة م�سا ًء ،ووجود عاك�سات
َ
الدراجة م�سا ًء� ,أو الطلب
على عجالت الدراجة لي�سهل ر�ؤيتها � .اّإل �أنّ الأمر الأهم من ذلك كله ,هو عدم ال�سماح
لطفلك بقيادة ّ
�إليه �رشاء بع�ض احلاجيات من البقالة وغريها .ولتكن �أوىل �أولوياتنا حماية �أطفالنا من الإ�صابة.
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والريا�ضات املتن ّوعة
ال�سالمة يف احلدائق العا ّمة ّ

االجتاهات الإيجابية يف ال�سلوك عند الأطفال ,وت�ساعد على تطوير اللياقة البدنية.
وعند ممار�سة �أوالدكم مثل هذه الريا�ضات عليكم مراعاة الآتي:
ممار�سة لعبة (التايكواندو) يف املكان املخ�ص�ص لها ,ومع زمالء ميار�سون اللعبة نف�سها.
"التفكري �أو ًال" ,والرتكيز ,واللعب بحذر ,والتقيد بتعليمات ال�سالمة العامة ,وقوانني اللعب.
ارتداء املعدات الواقية املنا�سبة ,مثل :واقيات ال�صدر والر�أ�س ,وحذاء ريا�ضي خفيف.
ممار�سة هذه الريا�ضة مع �شخ�ص مماثل يف العمر والوزن ،وم�ستعد بارتداء واقيات الر�أ�س.
عدم جتريب احلركات اجلديدة يف هذه الريا�ضة على �شخ�ص ال يعرف قوانني اللعبة.

ن�شاط ال منهجي:
�ساعد طفلك على �إعداد قائمة لقواعد الأمن وال�سالمة العامة يف �أية ريا�ضة يحب ممار�ستها ،ثم علقها يف مكان وا�ضح ,وراقب
التزامه بها.

للمعرفة:
يف مو�سم ال�صيف والإجازات ,ت�سعى الكثري من العائالت �إىل الرتويح عن النف�س؛ بارتياد امل�سابح� ,أو الذهاب �إىل البحر يف مدينة
العقبة ،حيث يجدون املتعة يف اللعب على ال�شاطئ ويف املاء .ويا للأ�سف! فكثرياً ما تنقلب هذه املتعة �إىل م�أ�ساة؛ ب�إ�صابة خطرية,
�أو حالة غرق ينجم عنها خوف وتوتر وذعر من املاء ي�صيب الأطفال وعائالتهم وقد ينتهي الأمر باملوت يف بع�ض الأحيان.
وعليه ,ف�إن التفكري �أو ًال ،والتزام قواعد الأمن وال�سالمة ،واتباع التعليمات ,ي�ساعد على حماية �أنف�سنا و�أطفالنا من كل هذا؛ لذا,
نن�صح الأهل بتدريب �أوالدهم على ال�سباحة جيداً ،والت�أكد من ارتدائهم عجل الطفو ،و�سرتة النجاة عند ركوب القارب� ,أو
ممار�سة الريا�ضات املائية البحرية.
وعودوا �أوالدكم على ممار�سة ال�سلوكات ال�صحيحة عند اللعب يف امل�سبح ,مثل:
ال ترتكوا الأطفال وحدهم بجوار املاء �أبداًّ ،
عدم الرك�ض �إىل املياه� ,أو الغو�ص والذراعان غري ممتدين �إىل الأمام حلماية الر�أ�س.
التحقق من عمق املياه قبل النزول فيها ,وعدم ال�سباحة يف مياه غري �آمنة.
عدم الرك�ض حايف القدمني على �أر�ض مبللة حول امل�سبح.
عدم دفع الأ�صدقاء �إىل امل�سبح ،حتى لو كانوا يجيدون ال�سباحة.

ملعلوماتكم:
فنون القتال من الريا�ضات التي ت�ستقطب اهتمام الأوالد والبنات على حد
�سواء؛ ملا متنحه من �إح�سا�س بالقوة وثقة بالنف�س ,وهذا هو الهدف الرئي�س منها،
ال االعتداء واال�ستقواء على الآخرين .فهذه الريا�ضات تهذب النف�س ،وتقوي
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حلول �إبداعية للم�شكالت

الأ�شخا�ص الذي يرتكبون جرائم عنف ال يعاقبون ,فيميل الأطفال �إىل االعتقاد ب�أن العنف ميثل و�سيلة جيدة حلل امل�شكالت.
الأبطال الذين ميثلون ال�شخ�صيات املف�ضلة لدى العديد من الأطفال ,ي�ستعملون العنف �أو العدوان للح�صول على ما
يريدون ,وكذلك الأطفال �سوف يفعلون ال�شيء نف�سه.
بع�ض برامج التلفاز تقلل من قيمة الطفل للحياة واحرتامه لها فقتل الأ�شخا�ص �أمر طبيعي ،وقتل احليوانات ال ب�أ�س به،
فهي جتعل العنف ,بل وحتى املوت يبدو م�ضحك ًا وغري واقعي.لذا ,ف�إن العنف يف هذه الربامج يقلل م�شاعر احلب
واملودة يف نفو�س �أطفالهم ,ويجعلهم ي�ستخفون باحلياة ,وال يقيمون لها �ش�أن ًا.

ن�شاط ال منهجي:
�ساعد طفلك على ت�صميم مل�صق عن معايري ال�سالمة يف �أثناء التعامل مع العنف ،واطلب �إليهم ق�ص �صور �أحد امل�شاهري �أو �أحد
�أبطال الريا�ضة يف العامل العربي من جملة ,ثم ل�صقها على ورقة كبرية؛ على �أن يكون عنوان املل�صق "ر�سالة من �شخ�صية م�شهورة".
بعد ذلك ,اطلب �إليه كتابة ر�سالة حتذيرية على املل�صق ،توحي �إىل الآخرين �أن كاتبها هو تلك ال�شخ�صية امل�شهورة ,التي تخرب
وحتث على التفكري �أو ًال.
الآخرين ب�أهمية حل امل�شكالت دون ا�ستعمال العنف ,وحتذر اجلمهور من خماطر العنف �أو الأ�سلحة،
ّ

للمعرفة:
�إنّ م�شاهدة الأفالم العنيفة؛ ك�أفالم الرعب والقتل عرب التلفاز ,تُ�سهم يف تطور العدوانية و�سلوك العنف عند االطفال ،خا�صة �أن
و�سائل الإعالم تعر�ض العنف غالب ًا ب�صفته �شك ً
ال من �أ�شكال البطولة؛ مما يدفع الأطفال �إىل عدم الرتدد يف حماكته.
وعليه ,يقع على عاتق الأهل م�س�ؤولية كبرية حيال مراقبة هذه ال�سلوكات� ,إن كانت موجودة يف التلفاز .فالرقابة الأُ�سرَ ّية �رضورية,
ويجب منع الأطفال من م�شاهدة مثل تلك الأفالم ,و�إفهامهم �أن ال�سلوكات التي ن�شاهدها يف التلفاز هي �سلوكات وهمية وغري
حقيقية ،و�أن الأبطال جمرد ممثلني ي�ؤدون م�شاهد قد تكون خيالية يف احلقيقة.
كما يجب منع الأطفال من ممار�سة مثل هذه ال�سلوكات عندما يلعبون مع �أ�صدقائهم يف البيت� ,أو يف �أي مكان �آخر؛ لأن
ذلك ي�سبب النزاع الذي قد ي�ؤدي �إىل العنف� .إن امل�شكالت واخلالفات والنزاعات بني النا�س ميكن �أن حتل بالتفكري �أو ًال ,ثم
بالإ�صغاء ,واحرتام ال�شخ�ص املقابل ,ومناق�شة احللول ,واختيار احلل الأف�ضل.
وعليه ,ال حتل امل�شكالت والنزاعات ,كما هو احلال يف الأفالم التي ميثلها املمثلون ون�شاهدها يف التلفاز� ,أو �أفالم الكرتون.

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

ملعلوماتكم:

لقد خل�صت الكثري من الدرا�سات التي تناولت برامج التلفاز (املمثلة �أو الكرتونية)
املوجهة للأطفال �إىل نتائج خطرية ,منها:
�إن العنف ,وال�سقوط ,والأذى ,والطعن ,والقتل ال ي�رض بالأ�شخا�ص,
خا�صة يف الر�سوم املتحركة؛ فهم يقفون بعد ذلك ,ويتابعون احلركة
وك�أن �شيئ ًا مل يحدث ,فيميل الأطفال �إىل االعتقاد ب�أن العنف ال ي�ؤذي
الآخرين حق ًا.
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يجب ا�ستعمال م�شواة اللحم يف الهواء الطلق فقط.
يجب تخزين ال�سوائل ال�سامة �أو القابلة لال�شتعال بكل حيطة وحذر ,مع مراعاة �رشوط ال�سالمة.

ن�شاط ال منهجي:
�ساعد طفلك على معرفة كيفية حفظ الأدوية يف البيت ،ثم اطلب �إليه امل�ساعدة يف عمل الدليل الآتي ,ول�صقه على
عبوات الدواء امل�ستعملة با�ستمرار:
ا�سم امل�ستعمل  -دواعي ا�ستعمال الدواء  -وقت اجلرعة ومقدارها.
دع طفلك يكتب معنى كل �إ�شارة من �إ�شارات التحذير املوجودة على العبوات ،ومن ثم ر�سمها ،وتلوينها ,وق�صها,
ول�صقها على العبوات امل�ستعملة با�ستمرار يف املنزل ،التي قد ت�سبب ال�رضر يف حال العبث بها.

تقييم مدى التعلم:

للمعرفة:
تو�ضع �إ�شارات حتذيرية على العبوات التي حتتوي مواد قد ت�سبب العديد من الأ�رضار ,عند ا�ستن�شاقها� ,أو تذوقها� ,أو مل�سها.وقبل
البدء با�ستعمال مثل هذه العبوات ,علينا التفكري جيداً يف كيفية التعامل مع �أية مادة كيميائية؛ لأنها قد ت�شكل خطراً على �صحتنا,
و�سالمة �أجهزتنا ,خا�صة اجلهاز التنف�سي ,والدماغ .فهناك مواد متطايرة ت�سبب تلف خاليا الدماغ �إذا مت ا�ستن�شاقها ,مثل :البنزين,
والكاز ،والغراء ،كما �أن هناك مواد ت�سبب تلف بع�ض الأجهزة عند تناولها مثل املنظفات ,واملواد الكيميائية.
يجب علينا �أن نفكر �أو ًال قبل �أن نقدم على �أي ت�رصف ,و�أن ننتبه للأخطار التي قد ت�صيبنا ب�سبب عدم �إدراكنا خماطر املواد املحيطة
بنا.
ّ
ذكروا �أطفالكم دوم ًا ب�أنه ال يجوز تناول �أي دواء دون ا�ست�شارة الطبيب� ,أو �أحد الوالدين على الأقل؛ لأن تناول دواء باخلط أ�
ميكن �أن ي�سبب تلف ًا للدماغ ,وقد ي�سبب املوت� ,أو الإ�صابة ب�شلل دائم.

ملعلوماتكم:

يجب تعويد الأطفال على �أخذ موافقة الوالدين دائم ًا قبل تناول �أي دواء.
يجب على الأطفال معرفة رقم مركز رقابة ال�سموم� ,أو كيفية احل�صول
عليه ،وو�ضعه �إىل جانب كل جهاز هاتف يف املنزل.
يجب تذكري البالغني يف الأ�رسة مبا ي�أتي:
يجب تفقد �سخانات املياه والأفران �سنوي ًا.
يجب تهوية املوقد جيداً.
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