
ولد حتى جيل 9 سنوات
ال يعبر الشارع لوحده  

هذه مسؤوليتكم !

وزارة التربية والتعليم
االدارة التربوية

قسم الحذر على الطرق، الوصول اآلمن ونمط 
حياة سليم

تعليم احلذر على الطرق يلزم مشاركتكم وتدخلكم ايها األهل. لذلك من املهم تذكير 

أوالدكم بقواعد األمان التالية:

1. املسار اآلمن الى املدرسة
من املفضل اختيار املسار اآلمن من والى املدرسة مع األوالد. ومن املهم أيضا ان نتمرن 

على املسار اآلمن مع األوالد وتقدمي الشرح الوافي لهم على املخاطر الكامنة لهم في 

الطريق وعلى قواعد األمان التالية:

     يجب السير بعيدا عن حافة الرصيف.

     عدم االندفاع للشارع.

     اختيار مكان آمن للعبور، من املفضل  ممر مشاة مع اشارة ضوئية أو 

         ممر مشاة املتواجدة عليه دوريات احلذر على الطرق.

     يجب الوقوف خطوتني قبل حافة الرصيف، النظر لكل االجتاهات، اإلصغاء 

        ألصوات السيارات.

     فقط عندما يكون الشارع خاليا من السيارات، نعبر بخط مستقيم 

        وبخطى سريعة.

األعزاء، األهل 

نحن على أبواب السنة الدراسية اجلديدة التي تعود علينا باخلير.

نتقدم لكم بأجمل التهاني متمنني لكم سنة آمنة على الطرقات، سنة 

جتدد ازدهار وجناح، سنة ابداع وجناح في التعليم. وباختصار سنة 

أمان على الطرق.

كلنا أمل أن نكون هذه السنة مثاال في احملافظة على حياتنا وحياة 

اآلخرين وبالذات على حياة أغلى ما لدينا، أوالدنا.



املسار اآلمن - هو أقصر طريق، التي تشمل أقل عدد من الشوارع، أقل عدد من مخارج 

مواقف السيارات أو شوارع غير متوفرة فيها ممرات مشاة ومناطق التي يتوفر فيها مجال 

رؤية واضح.

انتبهوا: ال تستعملوا الهاتف النقال خالل العبور، ال ترسلوا رسائل نصية، ال تتكلموا 

بالهاتف وال تستمعوا للموسيقى.

 2. الركوب اآلمن

    الزامي وضع خوذة الراس املصادق عليها من معهد املواصفات في كل ركوب، ومن 

         املفضل استعمال واقيات الركب واألكواع.

     يجب مالئمة اخلوذة لرأس الولد وأن تكون مالصقة لرأس الولد بواسطة أحزمة الذقن 

         بحيث ال تتحرك للجوانب أو لألمام أو للخلف.

     اركبوا الدراجات الهوائية بعد التأكد من صالحيتها وصالحية وسائل األمان فقط: 

          عاكسات الضوء، األضواء، اجلرس والفرامل.

      فضلوا الركوب على مسالك الدراجات وفي الطرق الغير مزدحمة بحركة السير.

ممنوع استعمال الهاتف النقال خالل الركوب.  

الركوب على الدراجات الكهربائية، هوبر بورد وسكوتر كهربائي - مسموحة من جيل 

16 فقط !

3. السفر اآلمن الى املدرسة
      يجب ربط حزام األمان في املقعد األمامي واخللفي.

     أوالد حتى جيل 10 سنوات يجب اجالسهم في مقاعد أمان مالئمة 

         ألعمارهم وأوزانهم.

     يجب انزال األوالد من املركبة من جهة الرصيف فقط.

 4.  تصرفات آمنة خالل السفر الى املدرسة

من املفضل التمرن على املسار اآلمن الى محطة الباص واحملافظة على قواعد

األمان التالية:

    الوقوف بعيدا قدر املستطاع من حافة الرصيف، واالنتظار لوسيلة النقل حتى 

         تتوقف بشكل تام.

     الصعود للمركبة بانتظام.

     اجللوس في املقاعد وربط حزام األمان.

     ممنوع اخراج الرأس أو األيدي من الشبابيك.

     يجب التصرف بشكل الئق خالل السفر لكي ال نتسبب بشرود ذهن السائق.

      مع نهاية السفرة، يجب النزول بسرعة من املركبة.

     يجب االبتعاد من املركبة وعبور الشارع في مكان منظم فقط، وذلك بعد 

         ابتعاد مركبة السفر من احملطة.

http://bit.ly/newrsa
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