
إإلى ااآلباء ووااألمهھاتت لتسجيیل أأبنائهھم في االمدااررسس   

 

.على ااألقداامم ااً مكانيیة االذهھھھابب االى االمدررسة سيیرإإ  

.عزاائي ااووليیاء ااألموررأأ  

 ً داايیة لى االمدررسة حيیث سيیبدأأ معهھا مرحلة جديیدةة من مرااحل االحيیاةة٬، فمع بإإططفلك بالذهھھھابب  أأسيیبد قريیبا

ن ااألشيیاء يیجيیب ترتيیبهھا على م يیوميیة االمألوفة في عائلتك٬، فكثيیراالذهھھھابب االى االمدررسة يیتغيیر نمط االحيیاةة اال

جابة على كل إلستعداادد لإلتم ااأأعلى  االمستقبلة للتالميیذ هھھھم نن االمعلماتت وو االمعلميین في االمدااررسسإإخر. آآنمط 

ستفساررااتكم.اا  

:مةهھھھو ططريیق االسال لى االمدررسة إإقداامم االصغيیرةة باأل  

من  شيیاء االجديیدةة وو سيیتغلب على كثيیرسيیتعلم ططفلك في ططريیق االذهھھھابب االى االمدررسة االكثيیر من ااأل  

ططارر آآمن من أأجل ذذهھھھابب إإلمدررسة لهھم غايیة ووااحدةة وو هھھھو خلق نموهه. فالشرططة وو اا فياالتحديیاتت االتي تؤثر 

هھھھي ااألقداامم االصغيیرةة وو سة ة بداايیة االذهھھھابب االى االمدرراالعواامل ااألساسيیة في حمل إإنن أأحد .لى االمدررسةإإططفلك 

لى االمدررسة. إإنتقالل ااآلمن الهھا االقيیمة حولل كيیفيیهھ االذهھھھابب وو ااتلميیحات  

 ٬،صوررةة جيیدةةأأططفالهھم في سالمة قوااعد االمروورر٬، عندما يیعطونن  ااألباء وو ااألمهھاتت يیساهھھھمونن بدوورر مركزيي

لى إإانيیة االذهھھھابب مكإإالمكانن وو االسلوكك االشخصي لطفلك وو ااألططفالل حذووهھھھم. وو يیتعلق هھھھذاا ااالمر ب حيیث يیحذوو

ططفالكم من أأاالتغلب على االصعوباتت االتي توااجهھ على ااألقداامم حيیث يیمكنكم في هھھھذاا االمجالل  ااً االمدررسة سيیر

خاللل مساعدتهھم وو منحهھم االثقة االالززمة وو تشجيیعهھم على تنميیة قدررااتهھم.   

اا قداامم٬، حيیث يیمنح هھھھذااألختيیارر ااألوولل في االعاددةة هھھھنا .....االذهھھھابب االى االمدررسة بأمانن بأمكانيیة االسيیر على ااأل

ساليیب ااألمانن أأثناء االذهھھھابب أأقدررااتهھ االذااتيیة وو سيیكتشف بنفسهھ  مكاناتهھ ووإلططفلك االكثيیر من عواامل االتطويیر

 ٬،ةةداالمعلوماتت وو ااألمورر لكم على حِ  على ااألقداامم. حيیث قمنا بتوضيیح وو تجميیع كل هھھھذهه لى االمدررسة سيیرااً إإ

تت االخاصة بهھذاا قمنا بتجميیع االعلوما ٬، فقدوو بالباصصأأة لى االمدررسة بالسيیاررااتت االخاصإإحتى وولو ذذهھھھب ططفلكم 

نتقالهھم ااثناء أأقوااعد االسالمة االمروورريیة من لكم اططفأأ وو في صفحة خاصة وو ذذلك لتمكيین ةةدااألمر كال على حِ 

بتلك االوسائط.     

ستعداادد على مساعدتكم وو إلتم ااأألى لكم وو مستشارر االسالمة االمروورريیة في االشرططة٬، هھھھم عاططفأأنن مدررسة إإ

.مططفالكم بالتغلب على االتحديیاتت االجديیدةة االتي قد توااجهھهھأأعدةة مسا  

.أأنتم نموذذجج يیحتذىى بهھ  

ليیكم بالمقامم ااألوولل وو مدىى االتزاامكم وو تطبيیقكم لقوااعد إإفي قوااعد االسالمة االمروورريیة يیعودد سهھامم االكبيیرإلاا

شاررةة إلاا مفلو تجاهھھھلت٬، كمفي تصرفات ملكاططفأأ موو سيیقلدك ملكاططفألاالقدووةة بال مناززعع  ماالمروورر االمطلوبة. فأنت  

 



المة االمروورريیة االصحيیحة وو ذذلك من تباعع قوااعد االساب ومواايیضا. لذاا قأألكم اططفأأاالضوئيیة االحمرااء سيیتجاهھھھلهھا 

ً ططريیق االمدررسة أأكثر أأمان واالكم وو ززمالئهھ وو ااجعلاططفأأجل تسهھيیل هھھھذهه ااألمورر على أأ  الً قدووةة وو مثا ونوااوو ك ا

ً حسن لذلك. ا  

  وو هھھھم: ٬،ع االشكر االجزيیل لمرووجي هھھھذاا االعملم

االدااخليیة وو االتعليیم في وواليیة سكسونيیا االسفلى وو  االنقل ااتتووززاارر  

هھھھانوفر وو أأوولدنبوررغغ وو نشفايیغااووْ معيیاتت االتأميین ضد االحوااددثث في برج  

نادديي االسيیاررااتت ااأللماني في وواليیة سكسونيیا االسفلى وو ساكسونيیا اانهھالت  

يیة سكسونيیا االسفلىدداائرةة االنقل االبريي ااآلمن في ووال  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


