ABC den önce okul yulunu öærenmek!

Okul başlangicina dair
anne ve babaya (Ebeveynlere)
mektup
Sevgili ebeveynler, veliler,
sizin çocuğunuz en yakın tarihte okula başlayacaktır-hayatın yeni bir dönemi başlıyor. Okul başlangici ile
beraber ailenizde alışılmış olan günlük hayatın seyride de değişecektir. Bir sürü şeyin yeniden düşünülüp
düzenlenmesi gerekecektir. Çocuğunuzun kaydını yapan okulun bayan ve erkek öğretmenleri sorularınız olursa
size ve çocuğunuza yardımcı olacaklardır.

Küçük adımlar – emniyetli okul yolu
Çucuğunuz okul yolunda bir çok yeni şeyler yaşayacak, bazı zorlukları yenmeyi öğrenecek ve bunlarla
büyüyecektir. Polis ve Okullar bu işin emin bir şekilde yapılması için gerekli şartlarıın yerine getirilmesini
kendilerine hedef seçmişlerdir. Okula başlangıc kampanyası „Kücük Adımlar“ sizin çocuğunuzun emin bir şekilde
okula gidip gelmesiyle ilgili değerli bilgiler sunan önemli bir unsurdur. Siz ebeveynler olarak çocuklarınıza
trafikte örnek olursaniz çocuğunuzun trafikteki emniyeti için önemli bir görev yapmiş olursunuz.
Bir çocuğun okula yaya olarak gidebilmesi her şeyden önce kaldiği yer ve kişisel konuma veya imkanlara
bağlıdır. Sizler cocuğunuza bu görevin yerine getirilmesinde şöyle yardımcı olabilirsiniz. Onun yapmasi
gerekenlerin hepsini siz yapmayın, onun kendi başina bir şeyler yapmasına yardımcı olun ve onun kendi
becerilerini geliştirmesine olan güvenini sağlayin.
Genellikle ilk seçim şudur: emin olarak okula gitme-mümküm olduğu kadar yaya. Bu işin sizin çocuğunuzun
gelişmesi için hangi faydalari beraberinde getirdiğini, okula emin gidebilmek için neye dikkat edilmeli
kousundaki bilgileri ayri bir şekilde derledik ve hizmetinize sunduk. Ayrıca okula araba ve otobüs olmadan
gidilmesi mümküm olmayan durumlar da çocukların emin olarak okula nasıl giterilebileceği konusunda
önemli bilgileri de birer sayfa olarak hazırladık.
Çucuğunuzun okulu ve polisin trafik danişmanı sizleri bu yeni konuda bilgilendirecek ve sorunun çözümü
için sizlere yardımcı olacaklatır.

Siz bir örneksiniz
Eğer siz kendiniz trafik kurallarına uyarsanız çocuğunuzun trafik emniyetine büyük bir katkı sağlamiş olursunuz.
Siz çocuğunuz için itirassiz bir örneksiniz ve sizin davranisiniz filtreden geçirilmeden taklit edilir yani örnek
alınır. Eğer siz kırmızı lambadan geçerseniz çocuğunuzda geçer. Çocuğunuza ve onun okul arkadaşlarına
trafik alemine girişi kolaylaştırınız-okul yolunu emniyetli hale getiriniz. Iyi bir örnek olunuz.
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