
  .على ااألقداامم لى االمدررسة سيیرااً إإبأمانن 

.أأعزاائي ااألباء .....أأعزاائي أأووليیاء ااألمورر  

على  ااً يیابا وو االذهھھھابب االى االمدررسة سيیرإإفلكم بأمانن االى االمدررسة ذذهھھھابا وو نن يیذهھھھب ططفي أأبالطبع لكم ررغبة 

 ً حيیث يیمنح هھھھذاا ططفلكم االفواائد االتاليیة: ااألقداامم٬، هھھھو ااألكثر أأمانا  

ً  أأططفالكم. مماررسة االريیاضة وو االهھوااء االنقي٬، يیساعد على قدررةة االتحمل  لدىى 1  قبل االتدرريیس وويیقلل ذذلك اايیضا

لكم اططفأأنتباهه لدىى إلووعالووةة على ذذلك يیزيید ددررجة االتركيیز وو اا٬، لعدووىى لحاسة االسمع وو االبصرمن قابليیة اا

اء االتدرريیس.ثنأأ  

حيیث يیتحمل االطفل  )يیمكنني بالفعل ااوو أأستطيیع ذذلك( أأء االثقة االذااتيیة بالنفس على مبد. تعزيیز بنا2

ناكك فرصة للحفاظظ على االعالقاتت ضافة لذلك هھھھإإووليیة ززمالئهھ٬، وو ؤااألحيیانن مساالمسؤووليیة االذااتيیة وو في بعض 

جتماعيیة وو كذلك تباددلل ووجهھاتت االنظر.الاا  

٬، وو ااألماكن بحيیث يیتعرفونن علىرر على أأررضض االوااقع٬، قوااعد االمروو ملكاططفأأكتسب . بالسيیر على ااألقداامم يی3

ة يیرفع ددررجة االحرك م٬، وو هھھھذاابمحيیطهھ محساسس لديیهھإلجاهه وو يیطورر ااالتتدرريیب مهھاررةة حاسة اا علىيیساعد  هھھھذاا

بالزمانن وو االمكانن. محساسهھإإمدىى  م٬، وو يیطوررلديیهھ  

ً أأ مفيید ليیس للطفل ووحدهه بل لألباء . االسيیر على ااألقداامم4  ٬،كسب االكثيیر من االوقت من٬، عندما يیستفيیدوونن يیضا

تهھم في االكرااجج يیحافظونن بذلك على سالمة االبيیئة.ااعندما يیتركونن سيیارروو  

 

     .على ااألقداامم جهھزوواا أأططفالكم خطوةة بخطوةة من أأجل االذهھھھابب االى االمدررسة سيیرااً 

:مماررسة االتدرريیب على ططريیق االمدررسة  

كذلك على كافة ااألووضاعع  ممعهھ واابْ لى االمدررسة وو تدررَّ إإ ونهھكفي االطريیق االذيي سيیسل ملكأططفأأمع  وااذذهھھھباا

وو في أأوو في حالل وو جودد منشآتت بناء أأشاررةة االضوئيیة مقطوعة إل٬، مثل كيیفة االعبورر عندما تكونن ااستثنائيیةالاا

حالل قدوومم سيیاررااتت االطوااررىىء.  

 

  :هھھھو ااألضمن ااالختصارر ليیس

ً لى االمدررسة٬، بل ااألكثر أأمانإإاالطريیق ااألقصر  وواارراال تخت مع االتقليیل من بذلك االرصيیف االوااسع  ووااختاررااوو  ا

تباعع ااتجاهه االتحويیالتت وو االسيیر على خطى ااألقداامم االصغيیرةة االمرسومة على االرصيیف.ااعبورر االشوااررعع  مع   

 

  :ررفقة االكبارر

ااألططفالل وو مدىى االتزاامهھم بقوااعد  مَ هھْ فَ  ٬،اصة عند بداايیة االسنة االدررااسيیةووبصوررةة خ ٬،على االدوواامم ووااااختبر

وو تطبيیقهھا. االسالمة   



:االى االباصص سيیرااً   

في مجموعاتت  مع بقيیة أأووليیاء ااألمورر ززمانن وو مكانن نقاطط االتجمع٬، حتى يیستطيیع ااألططفالل االذهھھھابب ووااختارراا

ستفاددةة من االمزيیا االمذكوررةة في االنقاطط االسابقة.الصغيیرةة وو ذذلك بغيیة اا  

 

:من االبديیهھي  

ً جة كافيیة مع تناوولل ووجبة االفطورر صباحلكم بدرراططفأأ لنومم ااً جيید واانتبهھاا ٬، وو خرووجهھ من االبيیت بالوقت ا

شاررااتت االمعاكسة على االحقائب إللباسس االمناسب حسب االطقس وو حمل اااالمناسب وو كذلك ااررتدااء اال

االمدررسيیة.  

 

  :ستخداامم االسيیاررةةااال بد من حيین 

 500 ـعلى سبيیل االمثالل فرصة االمشي ل هھممبنى االمدررسة٬، بل ااعطلى مدخل إإمباشرةة  ملكاططفاا وااال تجلب

على ااألقداامم االى االمدررسة. ااً متر ااألخيیرةة سيیر  

 

  :قيیاددةة االمعلوماتت

لماني وو جمعيیاتت االتأميین ضد االحوااددثث مع شركاتت االضمانن وو االشرططة وو مرااقبي ألنن نادديي االسيیاررااتت ااإإ

معجم ططريیق االمدررسة وو  االمدررسة أأوومخصصة لكم وو مناشيیر مثل ااستشاررةة ططريیق  باتتٌ يیِّ تَ االمروورر٬، لديیهھم كُ 

نن متابعة هھھھذهه االموااضيیع عبر ااألنترنيیت هھھھو في غايیة ااألهھھھميیة.  إإ  

  وو هھھھم: ٬،ع االشكر االجزيیل لمرووجي هھھھذاا االعملم

االدااخليیة وو االتعليیم في وواليیة سكسونيیا االسفلى وو  االنقل ااتتووززاارر  

هھھھانوفر وو أأوولدنبوررغغ وو نشفايیغووْ ااجمعيیاتت االتأميین ضد االحوااددثث في بر  

وو ساكسونيیا اانهھالت لماني في وواليیة سكسونيیا االسفلى ااألنادديي االسيیاررااتت   

دداائرةة االنقل االبريي ااآلمن في وواليیة سكسونيیا االسفلى  

 

 

 

 

 

 

 


