
.بأمانن االى االمدررسة بوااسطة االسيیاررةة  

.أأعزاائي ااألباء ....أأعزاائي أأووليیاء ااألمورر  

 ً قف االباصص لى موإإااألوولى من االمدررسة٬، بأنن االذهھھھابب  نن يیدرركك تالميیذ االسنةأأ٬، يینبغي كلما كانن ذذلك ممكنا

على ااألقداامم. فقط باألختبارر وو االتجربة يیتعلم  نن يیكونن سيیرااً أألى االمدررسة يیجب إإاالمدررسي وو كذلك االذهھھھابب 

كثر قوةة أأ ممكانيیة تقديیر ااألشيیاء وو ااألشخاصص عندهھھھإإصبح تووضاعع مختلفة٬، وو أأمع  فَ ـيیُّكَ ـاالتَّ   ملكاططفأأ

.مةً يیِّ ـقَ  رةةً بْ خِ  كتسبلى االمدررسة يیإإووالددهه بشكل مستمر بالسيیاررةة أأيیصالل إوومن يیقومم ب ٬،لتصرفف االسليیمل  

االمدررسة هھھھو ااألخطر من بيین  لىإإقتيیادد ااألططفالل بالسيیاررااتت ااحصائيیة٬، يیتبيین لنا أأنن إلمن خاللل االمعطيیاتت اا

لى االمدااررسس بوااسطة إإاء االتنقل حيیاتهھم أأثن ططفالً  18د ـقـفَ  2010شكالل االنقل االمدررسي٬، ففي االعامم أأكافة 

 ً صاباتت قاتلة خاللل جلوسهھم في االسيیاررةة بفعل إإة أأررباعع هھھھؤال ااألططفالل يیعانونن من ثالث االسيیاررااتت وو تقريیبا

االسالمة االالززمة تخاذذ تداابيیر االى االحدوودد االدنيیا لو تم إإ٬، ووكل هھھھذهه ااألخطارر ممكن تجنبهھا  االحوااددثث االمروورريیة

لى االمدررسة.إإ ألططفاللأأثناء تنقل اا  

 

.نتقالل بسيیاررةة االواالديینالتت مهھمة من أأجل االسالمة أأثناء ااإإررشادداا  

:االقيیاددةة االحكيیمة  

 ً ً  وو بشكل دداائم صباحا سب كل ددقيیقة من االوقت في ٬، لذلك يیزدداادد محاووالتهھم من أأجل كيیكونن ووقت ااآلباء ضيیقا

عاليیة.لى االمدررسة مما يیزيید هھھھذاا من ااحتمالل االمجاززفة في ااررتكابب االحوااددثث بسبب االسرعة االإإاالطريیق   

 

:االربط بشكل صحيیح  

ثناء حوااددثث أأصاباتت ااألططفالل بالجرووحح إإزةة االجلوسس لألططفالل٬، يیقلل من خطر جهھأأنن االتقنيیاتت االمتطوررةة في إإ

جهھزهه جلوسس االطفل على مقعد االسيیاررةة غيیر أأموتت االطفل في االحوااددثث كلما كانت االسيیر٬،حيیث يیزدداادد خطر 

مم اجسأأنن حزاامم رربط ااألمانن ضيیقا  شيیئا ما على نن يیكوبأ جيیدااً  ووااآآمنة وو غيیر مجهھزةة بشكل سليیم٬، وو هھھھنا تأكد

 150دما يیكونن ططولل االجسم ٬، ااوو عن12ـكثر من االحوااددثث. يیستطيیع ااألططفالل في سن االأأ ملكم مما سيیحميیهھاططفأأ

ااجب رربط حزاامم آآمانن االطفل من وو ببٍ رُّ هھَ وو تَ أأيي مخالفة أأبحزاامم ااألمانن ذذوو االثالثث نقاطط وو  جسامهھمأأسم٬، رربط 

قة.واايیورروو مع شطب نقطة من شهھاددةة االس 50ليیة وو قدررهھھھا لى غراامة ماإإيیعرضكم   

 

:تنظيیم االذهھھھابب االى االمدررسة على شكل مجموعاتت  

ووااحدةة يیوفر االكثيیر من االمصارريیف كما يیقلل ذذلك من تلوثث  لى االمدررسة بوااسطة نقلٍ إإاالذهھھھابب االجماعي 

ووجوبب توفر مقاعد جلوسس آآمنة لكل االتالميیذ. من في هھھھذهه االحالة وواااالبيیئة . تأكد  

 



:ب مصاددرر حوااددثث االسيیاررااتتنُّ جَ تَ   

كل ااألشيیاء االموجوددةة في االسيیاررةة وو االغيیر محكمة بشكل جيید٬، يیشكل مصدررخطر كبيیر أأثناء حوااددثث االسيیر 

هھھھا على ووو كذلك ال تترك ٬،االحقائب االدررااسيیة أأثناء االتنقل في االممرااتت واالذاا ال تترك ٬،من جرااء االتصاددمم

االمقاعد االخلفيیة للسيیاررةة.  

 

:االسيیاررةة بآمانن وو من االىوو االنزوولل االصعودد   

من  وننيینزل ملكاططفأأ وااوو ااترك ٬،خطاررٍ أأة يیَّ أألى إإكن ال يیتعرضض فيیهھا بقيیة االتالميیذ ماأأفي  متكااسيیارر أأووقِفواا

لى االرصيیف. إإاالسيیاررةة مباشرةة   

ستعداادد إلتم ااأأسونيیا االسفلى على ططة في وواليیة سكنن مستشارريي االسالمة االمروورريیة وو مستشارريي االشرإإ

وو  ٬،ثناء قيیاددةة االسيیاررةةأأططفالكم أأة االتي تخص جرااءااتت االسالمإجابة عن ااستفساررتكم االمتعلقة بإللمساعدتكم وو اا

جرااءتت االسالمة االعائدةة إإن االكتيیباتت وو االمناشيیر االتي تخص نن تأخذوواا معكم بعضا ممن ااألهھھھميیة بمكانن أأ

لألططفالل.    

  وو هھھھم: ٬،هھھھذاا االعمل مع االشكر االجزيیل لمرووجي

االدااخليیة وو االتعليیم في وواليیة سكسونيیا االسفلى  وو االنقل ااتتووززاارر  

هھھھانوفر وو أأوولدنبوررغغوو  نشفايیغووْ ااجمعيیاتت االتأميین ضد االحوااددثث في بر  

وو ساكسونيیا اانهھالت لماني في وواليیة سكسونيیا االسفلى نادديي االسيیاررااتت ااأل  

دداائرةة االنقل االبريي ااآلمن في وواليیة سكسونيیا االسفلى   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


