 Farsiﭘﯿﺎده روی اﻣﻦ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ

ﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻓرزﻧدﺗﺎن ﭼﻧد دﻓﻌﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭘﯾﺎده ﺑروﯾد و ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺗﻌﻠﯾم و اﻣﮑﺎن ﺗﻣرﯾن ﺑدھﯾد ﺗﺎ ﻋﺑور از
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﺻورت اﻣن را ﺑﯾﺎﻣوزد .اﮔر ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ  Walking School Busدارد ﮐﮫ ﺗوﺳط واﻟدﯾن و داوطﻠﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋدم
ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ و اﻧﮕﺷت ﻧﮕﺎری دارﻧد اداره ﻣﯾﺷود ،داﻧش آﻣوز ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧد از اﯾن ﺳروﯾس اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،ﺷﻣﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﯾد داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷروع ھﻣﭼﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﻣﮏ و اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اﻧﺗﺧﺎب راھﮭﺎی اﻣن ﺑرای ﭘﯾﺎده رﻓﺗن :ﺑﺎ ﻓرزﻧدان ﺧود راه ﺑروﯾد و درﺑﺎره ﺧطرات ﻣﺳﯾر ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ و ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﺗواﻧﯾد
اﻣﻧﺗرﯾن ﻣﺳﯾرھﺎ را ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑروﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ وﺿوح ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ از ﭼﮫ
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ھﻣراه دوﺳﺗﺎن ﻋﺑور ﮐﻧد و از ﭼﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ اﺟﺎزه ﻋﺑور ﻧدارد ،اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗر  ،ﻗدﺑﻠﻧدﺗر
ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﻋﺑور از ﺧﯾﺎﺑﺎن و راه رﻓﺗن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧﻧد ،آزادﯾﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗری در اﺧﺗﯾﺎرﺷﺎن ﻗرار دھﯾد.
ﮐودﮐﺎن ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺳرﻋت را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻧدارﻧد اﻣﺎ اﯾن ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف ﺑﺎ ﺗﻣرﯾن ﺑﮭﺗر ﺧواھد ﺷد.
ﻋﺑور از ﻣﺣل ﺧط ﮐﺷﯽ ﻋﺎﺑر ﭘﯾﺎده اﻣن و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺳت )ﻣﮕر ﺑﯾن ﭼراﻏﮭﺎی راھﻧﻣﺎﯾﯽ( ،اﻣﺎ ﻋﺎﺑرﯾن ﭘﯾﺎده )=ﮐﺳﯽ ﮐﮫ راه ﻣﯽ رود( ﺑﺎﯾد
در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ )ﻣوﺗورھﺎ( اﺣﺗﯾﺎط ﮐﻧﻧد .ﭼﮭﺎرراه ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﻣن ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑرای ﻋﺑور ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده ﻧﯾز ﺑﺎﺷﻧد
ﭼراﮐﮫ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ )ﻣوﺗور( و ﺟﮭﺎت ﻣﺗﻌدد وﻣﺧﺗﻠف ﺗردد اﺣﺗﯾﺎ ج ﺑﮫ ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺑﮫ راﺳت ،ﭼپ  ،ﺟﻠو و ﭘﺷت ﺳر را اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ھﻣﮫ ﭼﮭﺎرراه ھﺎ ﺧط ﻋﺎﺑر ﭘﯾﺎده دارﻧد اﮔر ﭼﮫ اﯾن ﺧطﮭﺎ رﻧﮓ ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣراﺣل ﮔذراﻣن از ﺧﯾﺎﺑﺎن:

STOP at the edge
Look left
Look right
Look left again
?Is it safe to cross

در ﮐﻧﺎر ﺧﯾﺎﺑﺎن )ﺳرک( ﺗوﻗف ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼپ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ ﺳﻣت راﺳت ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد.
دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼپ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد.
آﯾﺎ ﺑرای ﻋﺑور اﻣن اﺳت؟

وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﮔروه از ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻋﺑور ﻣﯾﮑﻧﯾد  ،ھﻣﮫ ﻧﻔرات ﮔروه ﺑﺎﯾد ﻧﮕﺎه ﮐﻧﻧد .ھﻣﮫ ﻋﺎﺑرﯾن ﭘﯾﺎده ﺑﺎﯾد در طول ﻣﺳﯾر ﭼپ و راﺳت را ﻧﮕﺎه
ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﺑﮫ آﻧﺳوﺑرﺳﻧد .ﺳرﯾﻊ راه رﻓﺗن ﺟﺎﯾز اﺳت وﻟﯽ ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد ﺑدوﯾد.
اﮔر اﺗوﻣﺑﯾﻠﯽ )ﻣوﺗوری( ﺗوﻗف ﮐرد ،ﭼﺷم در ﭼﺷم راﻧﻧده ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺗﺎ از اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗوﻗف ﮐرده اﺳت ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در
ھر ﺣﺎﻟت ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼپ ،راﺳت و دوﺑﺎره ﭼپ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی دﯾﮕر ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد .اﮔر راﻧﻧده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺷﺎره ﻧﮑرد ﮐﮫ ﻋﺑور ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ
اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ و اﻣﻧﯾت ﻧﮑردﯾد ﺑﮫ ﮐﻧﺎر ﺟدول ﺑﺎز ﮔردﯾد و اﺟﺎزه دھﯾد ﺗﺎ اﯾن ﻣﺎﺷﯾن ﺑﮫ ﺣرﮐت ﺧود اداﻣﮫ دھد ،و دوﺑﺎره ﺳﻌﯽ ﺑﮫ
ﻋﺑور از ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﻧﯾد.
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧطر ﺑرای ﻋﺎﺑران ﭘﯾﺎده در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺎ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﭼﻧد ﺑﺎﻧده/ﻻﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ اﺗوﻣﺑﯾل ﺑﺧﺎطر ﻋﺎﺑر ﭘﯾﺎده ﺗوﻗف ﻣﯾﮑﻧد اﻣﺎ
اﺗوﻣﺑﯾل دﯾﮕر ﺑﮫ ﺣرﮐت ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯾدھد .ﻋﺑور از ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭼﻧد ﺑﺎﻧده/ﻻﯾن ﺑﯾﺷﺗر ﺧطرﻧﺎک اﺳت و ﻧﺑﺎﯾد داﻧش آﻣوزان/ﮐودﮐﺎن ﺳﻌﯽ و
ﯾﺎ اﻗدام ﺑﮫ ﻋﺑور ﮐﻧﻧد و ھﻣﮫ ﻋﺎﺑرﯾن ﭘﯾﺎده ﺑﺎﯾد دﻗت زﯾﺎدی در ﻋﺑور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺧط ﮐﺷﯽ ھﺎی ﻋﺎﺑرﭘﯾﺎده ،ﻋﻼﺋم راھﻧﻣﺎﯾﯽ و راﻧﻧدﮔﯽ ،ﭼراغ راھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﻋﻼﺋم ﻋﺑور و ﻣرور اﻣﻧﯾت را ﺿﻣﺎﻧت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎ
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼپ ،راﺳت و دوﺑﺎره ﭼپ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ،ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑرای ﻋﺑور اﻣن اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر و در طول ﻋﺑور از
ﻋرض ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﭼپ ،راﺳت و ﭼپ ﻧﮕﺎه ﮐردن اداﻣﮫ دھﯾد.
اﮔر در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﭘﯾﺎده رو وﺟود ﻧدارد ،ھﻣﮫ ﻋﺎﺑرﯾن ﭘﯾﺎده ﺑﺎﯾد در ﺟﮭت ﻣﺧﺎﻟف ﺧﯾﺎﺑﺎن و روﺑﮫ ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ )ﻣوﺗورھﺎ( راه ﺑروﻧد ،اﻣﺎ
ﻣﺳﯾر ﮐوﺗﺎھﯽ را در ﺟﮭت اﺷﺗﺑﺎه از ﺧﯾﺎﺑﺎن راه رﻓﺗن ﺑﮭﺗر اﺳت از اﯾﻧﮑﮫ دوﺑﺎر از وﺳط ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺧطرﻧﺎک ﻋﺑور ﮐﻧﯾد.
در ﺷب و ﯾﺎ روزھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﻟﺑﺎس ﺑﮫ رﻧﮓ روﺷن و ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ رﻧﮓ را ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﭘوﺷﯾد و ﯾﺎ ﭼراغ ﻗوه ھﻣراه ﺑﺑرﯾد.
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
http://guide.saferoutesinfo.org/graduated_walking/pdf/TeachingChildrenToWalkSafely.pdf.
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