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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؛ مما 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.
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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:

هناك العديد من الأماكن يف املجتمع التي يكن زيارتها ليتعّلم منها 

طفلك كيفية الوقاية من اإ�صابات الدماغ والنخاع ال�صوكي, ومنها:

املكتبات العامة.

عيادات الأطباء التي توي جم�صمات ور�صوم بيانية عن ج�صم 

الإن�صان.

اطلب اإىل طفلك اإعادة متثيل التجارب التي �صاهدها يف املدر�صة.

التعلم: تقييم مدى 

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

�صالمة الدماغ والنخاع ال�صوكي

للمعرفة:

قد ينجم عن املزاح بني الأطفال عواقب وخيمة اإذا اأدى اإىل اإ�صابة اأحدهم باأذى. علِّم طفلك اأنه من اخلطاأ اأن ن�صمي 

الأفعال التي ت�صيب الآخرين باأذى مزاحًا.

بع�ص اإ�صابات الراأ�ص قد توؤذي الطفل كثرياً, وتوؤثر يف م�صتوى اأدائه العام, اأو يف �صيطرته على حركة ع�صلت اجل�صم, 

اأو ُت�صّبب له �صعوبات يف الدرا�صة والتعّلم.

يجب اأن يواظب طفلك على ارتداء اخلوذة لدى ممار�صته العديد من الألعاب؛ حلماية دماغه من الأذى.

ملعلوماتكم:

الدماغ مكّون من اأجزاء عّدة, هي:

املخ: اأكرب جزء من اأجزاء الدماغ, يقع يف مقدمة الراأ�ص, وهو امل�صوؤول عن الكثري من املهام, مثل التذكر.

املخيخ: يقع اآخر الدماغ من اجلهة اخللفية, وهو اجلزء امل�صوؤول عن حركة الع�صلت وتنا�صقها.

جذع الدماغ: اجلزء الذي يربط الدماغ بالنخاع ال�صوكي, ويعمل على تو�صيل الإ�صارات جميعها من الدماغ اإىل 

اجل�صم, وتو�صيل املعلومات من اجل�صم اإىل الدماغ. وهو م�صوؤول كذلك عن وظائف مهمة, مثل: نب�ص القلب, 

والتنف�ص.
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واإذا ت�صادف اقرتاب القطار, يجب التوقف وقوفًا تامًا ليمر القطار اأوًل؛ فللقطار اأولوية املرور عند تقاطع �صكة احلديد مع ال�صارع. 

ن�شاط ل منهجي:

نّظم رحلة مع العائلة يف احلافلة, وعّرف طفلك قواعد الأمن وال�صلمة العامة.

دّرب طفلك على عبور ال�صارع على نحو �صحيح.

عنّي طفلك م�صوؤوًل عن تذكري العائلة بربط حزام الأمان عند ركوب املركبة.

�صع لطفلك اأداة م�صح اأ�صبوعية )ا�صتبانة(  تت�صمن بع�ص الأمور التي 

�صرتاقب اأداءه بها, مثل: )و�صع حزام الأمان عند ركوب ال�صيارة, دخول احلافلة من منطقة الر�صيف, عدم اإخراج 

اليدين من نوافذ ال�صيارة, عدم اإزعاجك يف اأثناء القيادة(, ويكنك اإ�صافة اأية نقاط اأخرى تراها منا�صبة.

تذكر اأن تناق�صه يف النتائج بعد اأ�صبوع من املراقبة, وتنبهه جلميع الأخطاء التي ارتكبها يف اأثناء ذلك.

التعلم: تقييم مدى 

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

�شالمة امل�شاة وال�شالمة يف املركبات

للمعرفة:

نّبه طفلك لعدم الرك�ص يف ال�صارع وراء الكرة. فالكثري من حوادث الده�ص التي يتعر�ص لها الأطفال ُتعزى اإىل رك�صهم 

وراء الكرة يف ال�صارع, حيث ُيعّد الرك�ص يف ال�صارع خطرياً خا�صة اإذا كان ذلك من اإحدى زواياه اأو من بني ال�صيارات 

املتوقفة؛ لأن ال�صارع يكون غري مك�صوف اأمام ال�صائق, وحجم طفلك ال�صغري ل يظهر من بني ال�صيارات.

كن قدوة يف اللتزام بقواعد الأمن وال�صلمة العامة؛ بالنتباه لل�صواخ�ص املرورية, والإ�صارة ال�صوئية, وخذ هذه الق�صية 

على حممل اجلد؛ فاأطفالك يقلدونك, ومن ثم, فل تنهاهم عن فعل �صيء ما واأنت مواظب على ممار�صته.

اإن جتاوز ال�رشعة امل�صموح بها اأمر خطري جداً, وقد ُحددت ال�رشعة يف ال�صوارع بعد درا�صة امل�صوؤولني يف قطاع هند�صة 

املرور, طبيعة ال�صارع, وتليل مدى كثافة حركة ال�صيارات عليه, وعدد التقاطعات والتفرعات الواقعة عليه.

ل ت�صمح لطفلك باجللو�ص يف املقعد الأمامي من ال�صيارة قبل اأن يبلغ �صن الثانية ع�رشة. وتاأكد اأن ي�صع طفلك حزام 

الأمان فور �صعوده ال�صيارة, وقبل ت�صغيل املركبة, واأّل ينزعه حلني توقف ال�صيارة, واإيقاف حمركها. كما يجب عدم 

ا�صتعمال حزام الأمان اإل ب�صورة فردية, وليت�صارك اثنان يف و�صع حزام واحد اأبداً.

ل ت�صع اأية اأ�صياء على الرف الأمامي اأو اخللفي لل�صيارة؛ اإذ اإنها �صرتتد داخل ال�صيارة وت�صّبب الأذى يف حال ا�صتعمال 

الكوابح.

ملعلوماتكم:

علينا تعريف الطفل اإ�صارة )متهل( التي تدل على تقاطع �صكة احلديد مع الطريق العام, حيث يجب التمهل واحلذر عند القرتاِب 

من هذا التقاطع, وعدم العبور اإل يف حال التاأكد من عدم مرور القطار على ال�صكة يف تلك اللحظة اأو اقرتابه من منطقة التقاطع. 
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دّراجة ............دّراجة ............دّراجتي�شاحب الدّراجة

الأ�صلك يف الإطارات غري مك�صورة.

خوذة الراأ�ص املنا�صبة متوافرة.

عاك�صان؛ اأمامي, وخلفي.

مقب�صا املقود حمكمان.

جر�ص.

ال�صل�صلة م�صدودة.

علو املقعد منا�صب.

الإطارات منفوخة.
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ال�شالمة عند ركوب الدراجة

للمعرفة:

اللعب بالدراجة الهوائية اأكرث الألعاب �صعبية بني الأطفال؛ لذا, يجب التاأكد دومًا من �صلمة طفلك يف اأثناء لعبه؛ 

بارتداء اخلوذة التي تمي دماغه من الإ�صابة, وعدم عبور الطريق وهو راكب على الدراجة؛ جتنبًا حلوادث الده�ص.

اإن اإ�صابة املخ ب�صبب اأية حادثة �صقوط, خا�صة ال�صقوط يف اأثناء قيادة الدراجة, قد ت�صبب لطفلك الكثري من امل�صكلت, 

مثل َعدم �صلمة النطق, وعدم التعرف اإىل الآخرين, وعدم القدرة على التعّلم بطريقة طبيعية مثلما يفعل اأقرانه الأ�صحاء.

تاأكد اأن خوذة طفلك منا�صبة حلجم راأ�صه؛ لأنها اإذا ل تكن مثبتة بطريقة �صحيحة, فلن توفر لراأ�صه احلماية اللزمة يف 

حال �صقوطه. تاأكد اأن خوذته تغطي جبهته, ول تتاأرجح من جهة اإىل اأخرى.

تاأكد كذلك اأن احلذاء يغطي اأ�صابع القدمني, فل ت�صمح لطفلك بركوب الدراجة وهو ل يرتدي احلذاء املنا�صب. 

من املف�صل اأن توي دراجة طفلك �صلة ي�صع فيها حاجياته؛ لئل ت�رشف انتباهه يف اأثناء القيادة.

ملعلوماتكم:

ُتعّد الدراجة اإحدى املركبات, كما اأن لها قواعد خا�صة يجب اتباعها ل�صمان الأمن وال�صلمة العامة, مثل:

يجب اأن يرافق طفلك يف اأثناء قيادته للدراجة, �صخ�ص بالغ, خا�صة اإن كان دون العا�رشة من العمر.

يجب اأن يقود طفلك واأ�صدقاوؤه دراجاتهم يف طابور فردي, وعلى ُبْعد ثلث اأقدام من الر�صيف. ويجب قيادة الدراجة 

على اجلانب الأين من حركة املرور.

النظر من فوق الكتف من جهة الي�صار للتاأكد من حركة املرور يف اخللف.

عند عبور نقطة تقاطع ما, يجب النزول عن الدراجات, والعبور �صرياً على الأقدام.

يجب على �صائق الدراجة اتباع ال�صواخ�ص املرورية والإ�صارات ال�صوئية 

جميعها. وتكون الأولوية يف العبور للم�صاة دائمًا, ولي�ص لراكب الدراجة.

 معرفة اإ�صارات ال�صاعد الأي�رش, التي متثل اإ�صارات خا�صة لتنبيه الآخرين 

عند النعطاف اأو التوقف.

ن�شاط ل منهجي:

فح�ص جاهزية الدراجة: اأتفح�ص دراجتي ودراجات اأ�صدقائي على النحو الآتي:

التعلم: تقييم مدى 

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



 íª°ùJ q’CG Öéj

 ‘ áMÉÑ°ùdÉH ∂∏Ø£d

.kGóHCG áahô©e ÒZ √É«e

5455

 لذا, يجب اأن تنتبه عند ا�صطحاب عائلتك اإىل مثل هذه الأماكن للأمور الآتية:

عدم القفز يف بركة املاء دون التاأكد من عمقها اأوًل. فقد تكون املياه �صحلة, اأو قد توي الكثري من ال�صخور احلادة يف 

قعرها, فت�صبب الأذى للراأ�ص والدماغ مبا�رشة.

تاأكد اأّل يلعب طفلك اأو ي�صبح قرب املاء, دون اإ�رشاف �صخ�ص بالغ.

يجب اأن يكون عمق املياه ت�صع اأقدام, على الأقل, للغو�ص فيها.

عّلم طفلك الغط�ص بطريقة �صحيحة؛ وذلك باأن تكون الذراعان ممدودتني اأمام الراأ�ص حلمايته. 

تاأكد من معرفة اأفراد العائلة جميعهم رقم الدفاع املدين, وهو 199؛ ل�صتعماله يف احلالت الطارئة.

ن�شاط ل منهجي:

ام�ِص حول منزلك لتفقد الأدوات الآمنة والأدوات اخلطرة.

اأحت الفر�صة لطفلك لتعلم درو�ص يف ال�صباحة.

َمّثل اأنك ت�صاعد �صخ�صًا يف حالة طارئة.

ابحث عن ريا�صيني اأوملبيني اأو م�صاهري ب�صفتهم مناذج يقتدى بها؛ نظراً اإىل تطبيقهم قواعد الأمن وال�صلمة العامة يف 

اأثناء ممار�صتهم الريا�صة, وحر�صهم على ارتداء معدات ال�صلمة اخلا�صة بذلك.

اطلب اإىل طفلك اأن ير�صم املكان الذي يلعب فيه )حديقة عامة, �صاحة لعب...( على لوح من الكرتون, ثم يدون على 

طرف اللوح قواعد الأمن وال�صلمة العامة التي يجب اتباعها يف هذا املكان.

التعلم: تقييم مدى 

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

ال�شالمة يف الدائق العامة والريا�شات املتنوعة

للمعرفة:

ل ت�صمح لأحد بدفع طفلك يف اأثناء لعبه على الأرجوحة بقوة؛ لأن ذلك يجعله عر�صة لل�صقوط, وقد يوؤذي دماغه.

تاأكد من اتباع طفلك قواعد اللعب عند الأراجيح وبقائه بعيداً عنها.

ُتعّد لعبة رافعة التوازن )ال�صي�صو( من الألعاب التي يحبها الأطفال. لكن, لهذه اللعبة �رشوط يجب اللتزام بها ل�صمان 

�صلمة طفلك, وهي:

م�صك مقب�ص الرافعة بكلتا يديه.

عدم الرتداد اإىل الأعلى ب�رشعة, لأن ذلك قد ي�صبب �صقوط ال�صخ�ص الآخر, وقد يوؤذي اللعبني جميعًا.

بدء النزول على مقدمة القدمني, ثم ثني ال�صاقني قليًل م�صافة زائدة حتى ت�صتقر.

ملعلوماتكم:

وادي الوالة من الأودية اجلميلة يف الأردن, حيث ال�صللت, وبرك املاء الطبيعية, التي ت�صب يف البحر امليت, وهو واحد من 

الأودية الرئي�صة يف منطقة البحر امليت.

يذهب الكثري من النا�ص اإىل هذا املكان للتجوال وق�صاء الوقت املمتع يف اأح�صان الطبيعة. ولكن, للأ�صف يقع الكثري من 

الأ�صخا�ص, خا�صة الأطفال, �صحية عدم الوعي؛ بتعري�ص اأنف�صهم للخطر, واملوت يف كثري من الأحيان غرقًا يف مياه هذا 

الوادي و�صللته.
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للم�شكالت اإبداعية  حلول 

للمعرفة:

ل يجوز ترك الأ�صلحة وهي معباأة بالر�صا�ص, فقد يعبث بها طفلك, ويحملها, ثم تنطلق منها العيارات النارية من غري ق�صد.

اإذا كنت تنظف ال�صلح, فتاأكد من فعل ذلك بعيداً عن مراأى طفلك, ثم احفظه يف مكان اآمن.

انتبه لإغلق الزناد وتفعيل زر الأمان فيه, واحفظه دون ذخرية دائمًا.

احفظ ال�صلح يف مكان بعيد عن متناول يد طفلك دائمًا.

اأر�صد طفلك اإىل اخلطوات ال�صحيحة الآتية الواجب اتباعها عندما يرى �صلحًا: 

قف مكانك.

ل تلم�ص.

اترك املكان.

ناِد �صخ�صًا بالغًا.

يكن لل�صلح اإذا انطلقت ذخريته خطاأ اأن يدمر دماغ ال�صخ�ص الذي اأمامه اإذا اأ�صابته, اأو يتلف نخاعه ال�صوكي, واإّل 

�صترتكه م�صابًا م�صلوًل غري قادر على احلركة, اأو غري قادر على الفهم وا�صتيعاب ما حوله.

ملعلوماتكم:

الغ�صب يعر�ص �صاحبه والآخرين للخطر؛ اإذ اإنه يعمل على: 

زيادة �رشبات القلب وت�صارعها.

توتر ع�صلت اجل�صم.

التعرق.

ال�صعور برجفة  يف اليدين والركبتني.

�صد اليدين والأ�صنان.

الإح�صا�ص بالتوهج واحلر.

الإ�رشار باملعدة.

فقدان ال�صرب والتزان.

قد يتحول الغ�صب اإىل عدوان, ُي�صبِّب العنف الذي يوؤدي اإىل اأ�رشار فادحة.

عندما نواجه م�صكلة ما, علينا اأن نفكر اأوًل قبل الت�رّشف, واأن نتحاور, اأو نرتك املكان. 

عندما نفقد ال�صيطرة على اأنف�صنا, فاإننا ن�صمح للآخرين بال�صيطرة علينا.

ن�شاط ل منهجي:

ناق�ص طفلك يف م�صاألة الغ�صب, و�صاركه يف التعبري عن امل�صاعر التي يح�ص بها عندما يغ�صب, ثم �صاعده على التو�صل اإىل 

الطرائق ال�صحيحة للتحكم يف غ�صبه.

التعلم: تقييم مدى 

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



 áeÓ°S ≈∏Y á¶aÉëŸG Öéj

 ™àªàj »µd ∂∏ØW ÆÉeO

.á«aÉ©dGh áë°üdÉH

 ¿Éµe ¿CG ócCÉàJ ¿CG Öéj

.øeBG ∂∏ØW Ö©d

5859

الختناق

للمعرفة:

تاأكد اأن طفلك يعرف اأنه اإذا علق �صيء يف حلقه, فاإنه ي�صد جمرى التنف�ص, 

وي�صبح �صعبًا و�صول الهواء اإىل الرئتني, وعندها لن يتمكن من التنف�ص. 

اإذا مّرت اأربع دقائق دون و�صول الأك�صجني اإىل الدماغ, فاإن ذلك ي�رش 

به.

احر�ص دائمًا على اإبعاد جميع القطع ال�صغرية التي قد ي�صعها طفلك يف 

فمه, بعيداً عن متناول يده.

يجب اأّل ت�صمح لطفلك بنفخ بالون اأبداً؛ لأنه قد يعلق يف حلقه, ولن يتمكن من التنف�ص عندها, بل اطلب اإليه البحث 

عن �صخ�ص بالغ لفعل ذلك.

يجب اأن يحر�ص طفلك على خلع اخلوذة, والأو�صحة, والقلئد عند اللعب على الأراجيح واأعمدة الت�صلق, حتى ل 

يلحق الأذى بنف�صه؛ باأن تلتف حول عنقه, وت�صبب له الختناق؛ اإذ اإن اأي �صيء مرخي يلتف حول الرقبة, وي�صغط 

عليها, قد ينع التنف�ص.

تدث عملية اخلنق عند التعر�ص ل�صغط من اخلارج, ينع مرور الأك�صجني اإىل داخل الق�صبة الهوائية, ومن ثم اإيقاف 

التنف�ص.

ملعلوماتكم:

يتاألف اجلهاز التنف�صي للإن�صان من: الأنف, والفم, واحللق, والق�صبة 

الهوائية والرئتني.

ت�صبه الق�صبة الهوائية اأنبوبًا طويًل يتد من احللق اإىل الرئتني. 

 ن�شاط ل منهجي:

هناك اأمور اأخرى يكنكم القيام بها مع اأطفالكم لتعليمهم املزيد من املمار�صات 

الآمنة:

ات�صل بوزارة ال�صحة للح�صول على اإر�صادات الأمن وال�صلمة العامة.

نّظم جولة يف اجلوار, وحدد مناطق اللعب الآمنة وغري الآمنة.

تفّقد ملب�ص طفلك, باحثًا عن اأية حبال قد ت�صبب خطراً له, ثم تخل�ص منها.

دع طفلك ير�صم اأو يكتب �صيئني ينعان ال�رشدقة, والختناق, واخلنق.

التعلم: تقييم مدى 

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






