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     سالمة عودة األطفال الي المدارس

 

بدأ ت للعام الدراسي القادم. ومع ذلك، يكونوا آمنين أنإدارة شرطة هيوستن جميع األطفال ريد ت

 ينآمن يكونوا أنلينا جميعا أن نعلم أطفالنا / األوصياء. يجب عأولياء األمور معسالمة الطفل 

خصية. ال ث مع أطفالك عن السالمة الشيحدلل ا  خذ وقتقيادتنا في السالمة الشخصية.  أن نتابعو

 إرشاداتمراجعة كل السالمة لهم.  إرشاداتكل  أقرإطفلك يعرف ما يجب القيام به.  أنتفترض 

.أسئلتهمل حول همومهم وافعأسالمة والحصول على ردود ال  
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 كن آمن! السالمة الشخصية لألطفال

 .مها من الناس والمناطق المحيطة بهكن يقظا ومنتب  •

 منطقتكم. علىطفلك  عرف •

فاء، ط: الشرطة ومراكز اإلمانلأل اليها آمنة، يمكن لطفلك الذهاب فيما يلي أماكن، مالذاتإذا كان طفلك قد خرج،  •

  والمحالت التجارية والمكاتب التجارية. المتاجر، وبهم الموثوقيران بيوت الج

 .عدادهناك دائما سالمة في األيكون وحده.  الأ حاولو/ اللعب مع األطفال اآلخرين  المشي •

 البقاء في المناطق المضاءة جيدا. •

بالغين  آخرين أشخاصضباط الشرطة، أو المعلمين، و يبلغ وكذلك، بهم األشخاص المشتبهعلى يبلغ علم طفلك أن  •

 .موثوق بهم

 :ينمشبوه أشخاص أوسيارة  قبل من تتبعهطفلك أو  من قتراباإل تمإذا  •

 أصرخ (1

 تجاه المعاكسبعيدا في اإل ضأرك (2

 إلى مالذ آمن ضأرك (3

 تصل بالشرطة.إ (4

، ذكر/ ةسيارال: نوع ولون السيارة، رقم لوحة وهبمش شخصمشبوهة أو  سيارة يلقيندما ع هيالحظعلم طفلك ما  •

 المالبس والعالمات المميزة.وصف   ،يثإن

 أبدا. توصيله يطلبال ان  •

 عليهم. التعرفوقم بمع طفلك عن أصدقائهم  تحدث •

 من هاتف عمومي مجانا. 9-1-1 بتصال اإل طفلك أنه يستطيع فليعلم •

على زند  . إذا كان لديك بندقية في المنزل، تأكد من أنه يحتويالبنادقع طفلك / أطفالك حول سالمة تحدث م •

هرب ييجب أن بندقية، ال ينبغي أبدا لمسها.  يعلم طفلك أنه إذا رأ. آمن مكان في عليها مغلق أوالبندقية عليها 

 .بالغ شخص ويبلغ

للحصول على مزيد من المعلومات حول السالمة الشخصية لألطفال، قم بزيارة موقعنا على  •

www.houstontx.gov/police/crime_prevention.htm 
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 المشي إلى المدرسة

 

 

/ من إلىيمشي  طفل كانإذا من وإلى المدرسة.  ونمشي عندما فيمجموعة واسعة من القرارات  المشاة الشبابواجه ي

 تالية ومناقشتها مع طفلك.مراجعة نصائح السالمة ال المدرسة، يرجى

 تقاطع نقاطدد من أقل عباألكثر مباشرة  ختيار الطريقبإ مقلحافالت. امسار المشي إلى المدرسة أو محطة ط خط •

 التي لديها حراس المعبر. ارع، وإذا أمكن، مع التقاطعاتوالش
والحقول وأماكن  ،الشاغرةالساحات له أو لها بالبقاء بعيدا عن الحدائق،  قلالطريق مع طفلك مسبقا.  هذا إمشي •

 .حولكالكثير من الناس  بهاال يوجد  أخرى
 مشاة المعينة عند التقاطعات.ال ممراتعلم طفلك أن يعبر في  •
رى أي تال  كنت، حتى لو المرور إشارةضد  أبداالشارع  رتعب ال -معبر الالمرور و / أو حرس  كل إشارات راقب •

 قادمة.حركة مرور 
 ضوحا لحركة المرور في الشوارع.رتداء المواد العاكسة ... يجعلك أكثر وإ •
 أو جار. ،صديقأو  ،أخمن وإلى المدرسة مع  يمشيطفلك  أن منتأكد  •

 

 

 طفل / الغرباءاأل مفترس 
 الغرباء. أو الهدايا من ركوبالقبول أن يقوم بالى الغرباء أو  أبدا تحدثب العلم طفلك أ •

 .به ثقونتجيدا أو ال  هعرفونتريب هو أي شخص أنت أو أطفالك ال الغ، تذكر
بسرعة بعيدا ويصيح: "هذا الشخص  يفرن أ عليه يجب بعيدا، فإنه أخذهفلك أنه إذا حاول شخص غريب علم ط •

 .علي يحاول أن يأخذني بعيدا"، أو "هذا الشخص ليس والدي / األم / الوصي
 عنبعيدا   هروبممكن للالجهد الوبذل كل  فضيحة عمل عليهيجب ، إختطافه اول شخص غريبإذا حعلم طفلك أنه  •

  واللكم، والصراخ، ومقاومة. ،الركلة طريق
  معك أو أوال  دائما تحققال عليهم يجب. هال يعرفون مهالمدرسة أبدا مع أي شخص  واتركي أالاألطفال  يجب تعليم •

لذهاب معهم، الطفلك  ونريدي مهناك حالة طارئة، وأنه أنه شخصأي  أبلغهم. إذا به موثوقآخر بالغ  شخص مع

 موثوق به قبل القيام بأي شيء. آخر بالغ شخص مع أو أوال معك التحقق دائما طفلك علييجب 
تسكع في يغريب  شخصالحظ وجود ي آخر بالغ موثوق به إذا كان شغص أومعلمهم  يبلغن تأكد من تعليم طفلك أ •

 المدرسة.
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 السالمة حول حافلة المدرسة

 

قواعد السالمة.  نيفهموقد ال  همجديدة، و تجربةالمدرسة" هي  حافلة"العودة إلى المدارس/  تجربةاألطفال،  بالنسبة للعديد من

المدرسية. يرجى  الحافلةسالمة  بقواعد باستمراردة، يحتاج األطفال إلى التذكير تجربة جديبليست  ههذ تحتى لو كانو

 مراجعة نصائح السالمة التالية والمساعدة في إعداد طفلك لرحلة أكثر أمانا.

 ب.ركيسافلة ح أيفي رتباك إتجنب يجعله يطفلك و من قلق يقللسوف  هذاتأكد من أن طفلك يعرف رقم حافلته.  •

 عنوان.التأكد من أن طفلك يعرف رقم الهاتف و •

 فيها ينتظر سوف التيالمنطقة  حولنظر واللحافالت مع أطفالهم. اينبغي على اآلباء / أولياء األمور زيارة محطة  •

 حي المدرسة. شرطة لقسممشاكل الأو  ،سئلةاأل أو ن أي مخاوف المتعلقة بالسالمة،واإلبالغ ع طفلال

مضايقته أو تتبعه  تملحافالت مع طفلك، مشيرا إلى معالم وأماكن آمنة للذهاب إذا االسير في الطريق من وإلى محطة  •

 حتاج طفلك المساعدة.إستخدامها إذا إيمكن  التي منةاآلماكن األ ومن قبل شخص غريب. 

ستخدام إستخدام الطرق الرئيسية. تجنب بإلحافالت ا الى محطة مقبولةالطرق الخريطة مع طفلك تظهر قم بعمل  •

لمساعدة في ل أي وقت فيكون دليال جيدا إذا كان طفلك يحتاج تخريطة سالمختصرة أو المناطق المعزولة. الطرق ال

 .إيجاد طريقه

 في الوقت المحدد. الحافلة لم تصلم طفلك ما يجب القيام به إذا عل •

ج ازعبإأي شخص  قاملحافالت. إذا افي محطة فيه نتظر يمجموعة في الوقت الذي  وسط فيى طفلك يجب أن يبق •

أو مدير  بإبالغك يقومبتعد عن هذا الشخص ي أن تعلمهلحافالت، يجب أن امحطة  إنتظاره في حين فيطفلك 

 المدرسة.

 وايسأليجب أن  ال ذكر طفلك أن البالغينت  توجيهات، تذكر أن الللمساعدة أو  طلباطفلك من بالغ  شخص تقربإذا  •

 خص بالغ آخر.األطفال للحصول على المساعدة. يجب عليهم أن يسألوا ش

رتياح وهذا الشخص شعر بعدم اإليأو يجعله  هيخيف أو ،ربكهأي شخص ي هناك كانأن إذا ب تعليماتطفلك  عطيأ •

أو قبول الركوب من أي  طلب الركوب أبدايجب على األطفال  ال! ال صرخي، ينبغي أن بالتوصيل عرضيقدم له 

 في كل حالة.القيام بذلك  ال بأسإذا كنت قد قلت لهم أنه شخص إال 

ها في أسرع وقت ممكن. إذا كان أي عند عنه أو بتعأن يسيرا على األقدام  يتتبعهأخبر طفلك أنه إذا أي شخص  •

 صول بسرعة إلى المكانوالولة تجاه المعاكس، ومحا، ويذهب في اإلطريقه يجب أن تحول سيارةفي  هتبعتيشخص 

آلخر بالغ  شخص يبلغ أو يبلغكن تأكد من أيلالمشورة  لهم . قدةساعدالم يستطيع بهموثوق وبالغ  شخص به يوجد

 ما حدث. بهموثوق 
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 سالمة الدراجة

المبادئ  الطريق أو بقواعد ليسوا على دراية االطفال، فإن غالبية لألسفو. إلى المدرسة دراجاتهم  يركبون العديد من الطالب

 الحي أو حول إلى المدرسة الدراجات بونركي ممن هو إذا كان الطفل. للحفاظ على سالمة ينبغي أن تتبع التي التوجيهية

.للطفلالطريق اآلمن" "إنشاء هذه المبادئ التوجيهية و واستعرضيأن  أولياء األمور / اآلباء فعلي ،بهم الخاص  

 عند ركوب الدراجة ...... ..

 بموجب القانون. سائق تعتبر أنت .1

 سائقي السيارات. تماما كما شاراتاإلو إشارات المرور لقواعد تخضع أنت .2

 .معناها ومعرفة ماشارات المرور في حالة تأهب إل يجب أن تكون .3

 الطريق. تعرف قواعد يجب أن .4

 .الدراجاتمسارات  في أو البقاء الطريق من إلى أقصى اليمين البقاء يجب عليك .5

 .رؤيتك من سائقي السيارات يستطيع حتىالخاصة بك  على الدراجة يقتحلال-عالي علم أن يكون لديك يجب .6

 

 

 

الدراجة سالمة نصائح  

أكثر  أن تكون مع أصدقائكمن وإلى المدرسة.  الدراجة هأو ركوب همشيطفلك أن يأخذ دائما صديقا عند  طلب منأ •

 .ةختصرمال الطرق اتخذإت عدمومضاءة جيدا الركوب في المناطق المشي وال. نا وأكثر متعةأما

 ستهالكيةجنة سالمة المنتجات اإلالتي وضعتها ل رنها تلبي المعاييأخوذات الدراجة ملصقا تقول  علي يكونيجب أن  •

(CPSC) بأحزمة الربطبشكل صحيح وينبغي أن يكون دائما تثبيتها  خوذات الدراجات تثبت أن يجبو. 

 الدراجةصيانة  •

 .بإحكام ينمثبتعجالت ال، والمقبض قضيبومقعدك،  أن تأكد من -

 منتظمة. بصفةزيت لاو الدراجة سلسلةفحص  -

 .اقهاصإلتوعدم  هاعمل أكد منفرامل للتالفحص إ -

 .سليماإلطارات  هواء ضغط أنالتحقق من  -

. رؤيتك على اآلخرين هذا سوف يساعد بك.سات على الدراجة الخاصة عاك ووضعالزاهية ورتداء المالبس الملونة إ •

 في سلسلة الدراجة.شيء  يعلقال  بحيثرتداء المالبس واألحذية المناسبة التي تتالءم مع ذلك إأيضا، 

حظ المخاطر المحتملة من ال تال قد أنك فيتسبب تو تشتتكالرأس ألن الموسيقى يمكن أن  رتداء سماعاتإتجنب  •

 حولك.

  علي موقعنا زيارةب قم، لتعامل مع ركوب الدراجاتقوانين المعرفة المزيد عن  •

www.biketexas.org  
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 آمان اإلنترنت / سالمة اإلنترنت لألطفال
 

 

أولياء و/ اآلباءينبغي علي ومات والموارد التعليمية. اإلنترنت هو وسيلة تعليمية قيمة التي يمكن أن تقدم للطالب ثروة من المعل

طفال الذين يستخدمون اإلنترنت األ يمفترس د من خطربعلى علم ج أيضا يكونوا ولكن، تإلنترنل القدرة هذهنظر إلى لا

ع غير الئقة. يرجى مراجعة نصائح السالمة التالية مع أطفالك وتبادل معهم المنافع، فضال عن يضاموعلي لعرض األطفال 

 مخاطر اإلنترنت.

 

 إرشادات المراقبة األبوية

 جميع أفراد األسرة من قبل يمكن الوصول إليها في منطقة الكمبيوتر ضع. 

 الرقابة األبوية توفر ميزات نترنت التيخدمة اإل شترك فياإل. 

 الرقابة األبوية.كلمات السر و تستخدم التي الحجب برامج شراء 

 اإلنترنت. ستكشافإل مع طفلك قضاء بعض الوقت 

 من العقاب دون خوف يثق بكم يمكن أن أنه / أنها طفلك أخبر. 

 نترنت.مخاطر اإلحول و شكوكك مع طفلك عن تحدث بصراحة 

 الختاريخ، والبريد اإللكتروني،  بما في ذلك طفلكب الخاص على جهاز الكمبيوتر ياتمحتوال جميع راجع. 

 المتصلمن مراقبة هوية المتصل للإظهار ستخدام خدماتإ. 

 الخالرسائل الفورية، الدردشة، و وغرف ،البريد اإللكتروني بما في ذلك إلى شبكة اإلنترنت طفلك منافذ مراقبة. 

 

 إلى: كطفل إرشد

 على شبكة اإلنترنت.منذر أو  مخيفا شيئا ذا وجدواإ فوراو دائما إبالغك 

 شخصية  أو أي معلومات األم، سمإو ،المدرسة سمإو لسر،كلمة او ،ورقم الهاتف ،والعنوان ،سماإل عدم إعطاء نهائيا

 أخرى.

 نترنتاإل عبر به جتمعإ مع شخص وجها لوجه أبدا اإللتقاء عدم. 

 غريبة أو ةمخيف بدوتأو  كلمات بذيئة هابالرسائل التي  على أبدا الرد عدم. 

 أوال. طلبال دون الخدمات رسوم تتطلب منطقة التيلا لودخعدم ال 

 إذنك أي شخص من دون صورة إلى عدم إرسال. 

 

 الشخصية لألطفال، قم بزيارة موقعنا علىلمزيد من المعلومات حول السالمة 

www.houstontx.gov/police/crime_prevention.htm 
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 وحدك بالمنزل

 

 والنوافذ.واب كل األب م طفلك كيفية قفل وفتحالنوافذ مغلقة في جميع األوقات. علحافظ على األبواب و •

 الل الباب المغلق.جميع المتصلين من خ علي تعرف •

 .بمفردكأنت  أحدا تعريفإياك  •

ك مشغول الدو أن المتصل أبلغ. كن ال تخبر أحدا أنك في البيت وحداإلجابة على جميع المكالمات الهاتفية وتذكر أ •

 مرة أخرى في وقت الحق. اإلتصال يعاود وسوف

 طوارئ:أرقام الهواتف الهامة بالقرب من جميع الهواتف في حاالت ال ضع •

o 1-1-9 .والمطافئ واإلسعاف، والسموم 

o هاتف الخليوي األم / ولي األمر.العمل وأرقام ال 

o .أرقام هواتف الجيران 

 :البيت بمفرده بعد المدرسة في يبقي كان الطفلإذا  •

o /المنزل.وصوله الى  األمربمجردولي  تحقق مع الوالد 

o شرح للطفل عواقب عدم إجراء المكالمة.إ 

 خفى(. مفتاحبال حتفظ)إفي جميع أنحاء المنزل  أبداالبيت  مفتاحتظهر  ال •

 في المنزل. ليسوا األمورأولياء  أو/ زوار في حين أن اآلباءبالال يسمح  •

 الباب مواربا أو نافذة مفتوحة.ال يدخل البيت عندما تجد  •

إلى  الجريتعليم طفلك أنه ينبغي ب قمطفلك من قبل شخص غريب، سيرا على األقدام أو بالسيارة،  تتبع إذا كان يتم •

 التجارية، أو منزل آمن. الشركات أوأقرب مكان عام، 

 

 قواعد المنزل

 :تضمن. بعض هذه القواعد قد تموحده ونكونيعندما سيتبعونها  التيقواعد ال حولأطفالك  مع االتفاق عليكينبغي 

 التحدث على الهاتف.ب لهم المسموح الوقت يةكم .1

 .البرامج ونوعية التلفاز لمشاهدة به المسموح الوقت كمية .2

 أو إذا قرروا مغادرة المنزل. المنزل ليا الوصول عند بك اإلتصال عليهم ينبغيإذا كان  .3

 يجب القيام به قبل وقت اللعب.التي  المنزلية األعمالما  .4

 .مدرسيةواجبات اللل جانبا وقتا ضع .5

 .تناولها بإمكانهمي الت الخفيفةما الوجبات  .6
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 السباحة / سالمة المياه

 

 بين المؤهلين ذوي الخبرة فقط.المدر ختياربإ قمختيار مدرب السباحة لطفلك، إعند  •

 

 طفلك بالقرب من الماء. وجدأي وقت  فيمن شخص بالغ  مستمر يجب أن يكون هناك إشراف •

 

 الموقع في جميع األوقات. في( CPRاإلنعاش القلبي الرئوي ) عليدرب شخص متأكد من وجود  •

 

 .الخشن المزاحلمشاركة في اتسمح لطفلك  ال •

 

 طر تحت الماء.اخم أيالغوص ما لم يكن قد تم تحديد عمق المياه وعدم وجود ب السماح ينبغي ال •

 

  نجاة حافظة ليستللنفخ  القابلة باعلألااألنابيب الداخلية أو و، الهواء مراتب. فقط المعتمدة النجاة حافظة ستخدمإ •

في ورطة  هو/ هييكون  قد، هاخارجإنزلق طفلك  أو، هذه األجهزة من الهواء فرغعتماد عليها. إذا يمكن اإل

 خطيرة.

 

ألطفال على ا جدا خطيرةأن تكون  الممكن منستخدام المنتجعات وأحواض المياه الساخنة. إثناء أ الحذر غايةفي كن  •

تحذيرات  من خالل استخدامها. تحقق دائماحرارتهم  درجاتفي  حاد ارتفاع أوبسهولة،  غرقهم يمكن الذين الصغار

 ستخدام من قبل األطفال.اإل توجيهاتالشركة المصنعة و

 

 ماح للسباحة أثناء عاصفة رعدية.، وعدم السجوال حالةمن أنك دائما على بينة من  تأكد •

 

طراف. تحقق عالية ومؤمنة من جميع األبأسوار حكمم يكونيجب أن ، الخلفيإذا كان لديك حوض سباحة في الفناء  •

 .السباحة حوضواليتك لتركيب ل ضائيةقال السلطة قوانين تتبعلتأكد من أنك ل الواليةلمدينة أو ل المناسبة الوكالة مع

 

 .هتحت صبح محاصريقع طفلك من خالل الغطاء وين إزالته تماما قبل السباحة. قد غطاء، تأكد م هل وجدذا إ •

 

موقع المتنزهات قارب. لمزيد من المعلومات،  أيعند ركوب  دائماسترة النجاة مرتديا  لينبغي أن يكون الطف •

 بزيارة يقوموا ركوب الزوارق،ل السالمة نصائح لديهالحياة البرية قسم تكساس و

www.tpwd.state.tx.us/faq/learning/boater_education/ 
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 البحث عن جليسة أطفال

 به موثوق صديقأفراد العائلة /  أحد عنبحث إ. 

 لحصول على توصيات من األصدقاء.ا 

 ع األصدقاء الذين لديهم أطفال.م رعاية األطفال بتبادل قم 

 اجع التي قدمها جليسة األطفال.التحقق من المر 

 طفلك عن جليسة األطفال. مداخالتستمع لإ 

  علي ونمدرب همالذين  األطفال جليساتحاول أن تختار فقط ( اإلنعاش القلبي الرئويCPRواإلسعافات األ ).ولية 

 يسة األطفال مع طفلك / أطفالك.الحظ كيف تتفاعل جل 

 لسالمة العامة في لمرتكبي الجرائم الجنسية المسجلة في قاعدة لوزارة تكساس  موقع حتماالت فيإلالتحقق من ا

 زيارةقم بالبيانات، 

https://records.txdps.state.tx.us/DPS_WEB/Sor/index.aspx 

 

 شمل العناصر التالية:يو ضع معا دفتر مفصال 

o األوصياءاألمور أولياء أسماء / 

o عنوان منزلك 

o األمورألولياء والهاتف الخلوي  هاتف أرقام 

o (9-1-1) م الهاتف في حاالت الطوارئرق 

o تف طبيب األسرة / طبيب األطفالسم ورقم هاأ 

o لجيران واألقارباسم وأرقام الهواتف أ 

o (1-800-222-1222) لسموما مكافحة قسم رقم 

o مخارجالقع امو 

o ابوبمفاتيح األقع امو 

o مكان لوازم اإلسعافات األولية 

o الغذاء والدواء حساسية حاالت 

o المعلومات الطبية الخاصة 

o نوم لألطفال مواعيد 

o يعطى أو ال يعطى لألطفال أن يجب أي طعام أو شراب 

 

 خمسة عشر دقيقة على األقل قبل مغادرة المنزل. تأكد من تغطية ما يلي: األطفال جليسة مقابلة 

o كرعاية األطفالل كتوقعات 

o ر المالحظات الموصى بها من فوقالبنود المدرجة في دفت 

o روتين طفلك المعتاد 

o موقعك وكيفية الوصول إليك 

o  ئهبكا في حالةكيفية تهدئة طفلك 

o كيفية التعامل مع سوء السلوك 

o أي تعليمات خاصة أخرى فريدة من نوعها لموقفك 
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 مجالسة األطفالفي توجيه للمراهقين 

 

 وتثقون بهمأنت وأهلك تعرفهم  الذيناألوصياء ولآلباء /  األطفال بمجالسة قم فقط. 

 

 معك مكتوبةت حول كيفية رعاية األطفال تأكد من وجود أرقام الهواتف الهامة وتعليما. 

 

  والنوافذ مغلقة في جميع األوقات.حافظ على جميع األبواب 

 

 شخصيا. هإذا كنت تعرف الباب ألي شخص إال ال تفتح 

 

  واألضواء الخارجية. الرواق بإنارة قم، المساء وقتإذا كان 

 

 ك( معاألطفالطفل )الذ ك المنزل ألي سبب من األسباب، خإذا اضطررت إلى تر. 

 

 الة نشوب أكثر من طريقة واحدة للخروج من المنزل في ح قم بتطوير. الحريق مع للتعامل ذهنية خطةلديك  كن

 حريق.

 

 

 :في حالة نشوب حريق 

o   بأعلى صوت ممكن. "رالنا" وأصرخ، اإلنذار جهاز بتشغيلقم 

o النار. بها توجد التيغلق الباب على المنطقة أآمن،  كان إذا 

o ممكنالجميع من المنزل في أسرع وقت  إخراجعلى  رصحإ 

o  خارج.بالإبقاء جميع األطفال معا والذهاب إلى نقطة لقاء 

o 9-1-1ب  تصلإ. 
 

 شمل العناصر التالية:يو ضع معا دفتر مفصال 

o األوصياء/ األمور أولياء أسماء 

o عنوان منزلك 

o ألولياء األموروالهاتف الخلوي  هاتف أرقام 

o (9-1-1) رقم الهاتف في حاالت الطوارئ 

o سم ورقم هاتف طبيب األسرة / طبيب األطفالأ 

o لجيران واألقارباسم وأرقام الهواتف أ 

o (1-800-222-1222) لسموما مكافحة قسم رقم 

o مخارجالقع امو 

o ابوبقع مفاتيح األامو 

o  لوازم اإلسعافات األوليةمكان 

o الغذاء والدواء حساسية حاالت 

o المعلومات الطبية الخاصة 

o نوم لألطفال مواعيد 

o يعطى أو ال يعطى لألطفال أن يجب أي طعام أو شراب 


