األمان والحماية :نشرة نصائح عن األمان في الشارع،
والسيارة وسيارة األجرة
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لإلعداد المسبق المبكر/اإلعداد المسبق ()EHS/HS؛ إعادة توطين الالجئين؛ اإلعداد المسبق ألبناء المهاجرين والعاملين
الموسميين ()MSHS؛ ومقدمي الرعاية والتعليم المبكر
ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺧﺩﻣﺎﺕ

ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ

يستطيع جميع مقدمي الخدمات دعم األسر عن طريق تزويدهم بمعلومات حول كيفية ضمان
سالمة أبنائهم الصغار في الشارع وبالسيارة .تتشابه نشرة نصائح األمان في الشارع ووسائل المواصالت مع
الصفحة  10و 11من تنشئة األطفال في دولة جديدة دليل دعم التعلم المبكر والتنمية الصحية للقدرات كتيب.
بدايات المحادثة( :أو بإمكان العاملين واألسر والشركاء تصميم أسئلة محددة للبرنامج)
•أخبرني عن شكل المواصالت بالمنطقة التي كنت تقيم بها في بلدك األم.
كيف كنت تتنقل أنت وأبناؤك في بلدك األم؟
•ما أنواع وسائل المواصالت التي تستخدمها اآلن في الواليات المتحدة؟
•ما األخطار التي تراها ويتعرض لها طفلك في الشوارع أو عند استخدام
السيارات أو غيرها من وسائل المواصالت في هذا البلد؟
•كيف تحافظ على سالمة طفلك؟

االعتبارات الثقافية:
•في الواليات المتحدة والدول األخرى،يستخدم
الناس أنواع مختلفة من وسائل المواصالت ،وذلك
وف ًقا ألعمارهم ،وجنسهم ،ودياناتهم ،ومواردهم
االقتصادية ،وما إذا كانوا يعيشون في مناطق ريفية
أو حضرية .استخدم أسئلة كالتي باألعلى لمعرفة
المزيد حول تجارب األسر ومعتقداتهم وممارستهم
فيما بتعلق باألمان في وسائل المواصالت
والشوارع.
•قد يكون استخدام مقاعد السيارة وأحزمة األمان
أمرً ا غير مألوف لبعض األسر .قد تأخذ ممارسات
األمان ،مثل ركوب جميع األطفال في المقاعد الخلفية
وتحديد عدد الركاب بحسب عدد أحزمة األمان،
بعض الوقت لالعتياد عليها ،لكنها الزمة بموجب
القانون األمريكي.
•غالبًا ما تختلف إشارات الشوارع والمشاة من دولة
ألخرى ،لذا قد ال يفهم الالجئون بالواليات المتحدة
تلك اإلشارات مباشر ًة .كذلك تحتاج بعض اإلشارات
القدرة على قراءة اإلنجليزية.
•ينبغي إعالم األسر بأن انتهاكات قانون المركبات
المتكررة أو الجسيمة ،مثل القيادة تحت تأثير
الكحول أو المواد األخرى  ،قد تؤثر على مالءمتهم
لحالة اإلقامة الدائمة بالواليات المتحدة أو الجنسية
األمريكية.

ال تنس أن تذكر:
•قم بتعليم األطفال العادات التي تساعدهم على
الحفاظ على سالمتهم
– –كمشاة ،يمكن لألطفال الصغار تعلم قراءة
إشارات المرور الضوئية ،وعبور الطريق
بصحبة شخص بالغ دائمًا ،واستخدام ممرات
المشاة ،وانتظار مساعدة شخص بالغ إذا
سقطت كرة أو لعبة في الطريق.
– –وكركاب ،يمكن لألطفال تعلم استخدام مقعد
السيارة لألصغر س ًنا واستخدام حزام األمان
لألكبر س ًنا.
– –وعند ركوب الدراجة أو الدراجة الصغيرة،
يمكن لألطفال تعلم ارتداء الخوذة على الدوام.
•قد يتسبب ترك األطفال دون رقابة في السيارة،
حتى ولو لدقائق قليلة ،في تعريض حياتهم
وصحتهم للخطر ،وذلك بسبب:
– –التعرض لضربة الشمس ،حيث يمكن لدرجة
الحرارة داخل السيارة أن تتجاوز 100
درجة فهرنهايت سريعًا في األيام الدافئة ،كما
أن األطفال أكثر حساسية تجاه الحرارة من
البالغين.
– –وضع السيارة في وضع التحرك دون قصد.
– –أن يعلق الطفل في النوافذ الكهربائية.
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األمان والحماية :نشرة نصائح عن األمان في الشارع والسيارة وسيارة األجرة (تابع)
•يمكن لألبوين تعلم القوانين المحلية لتثبيت عربة الطفل باإلضافة
إلى قواعد استخدام الهاتف الجوال وكتابة الرسائل النصية أثناء
القيادة ،كما يمكنهم إتباع سلوك موحد مع األطفال في تطبيق تلك
القوانين.
•يمكن لمقاعد السيارة أن تنقذ حياة طفل ،كما أنها الزمة لألطفال
الصغار بموجب القانون.
– –يختلف نوع مقعد السيارة المطلوب حسب عمر الطفل وحجمه.
– –يجب أن يتم تثبيت مقاعد السيارة بشكل صحيح كما يجب أن
يتم وضعها في المقعد الخلفي.
– –يمكن لمحطات الفحص المحلية المجانية تقديم المساعدة في
تثبيت مقاعد السيارة.

معايير األداء المطبقة لبرنامج اإلعداد المسبق:
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/standards/hspps/1310
 45 CFR1310.21ثقافة األمان ()a)(b)(c)(e

موارد التعلم والمعرفة المبكرة لألطفال:
المركز الوطني للصحة

•األمان في وسائل المواصالت.
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/center/safety-injury-prevention/
transportation-safety
المركز الوطني إلشراك اآلباء ،واألسرة والمجتمع

•األمان والحماية.
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family/for-families/Safe%20and%20Healthy%20
Family
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