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 Farsi  پیاده روی امن برای والدین
ا پیشنھاد میکنیم کھ شما بھ اتفاق فرزندتان چند دفعھ در خیابان پیاده بروید و بھ فرزندتان تعلیم و امکان تمرین بدھید تا عبور از م

بانی کھ عدم دارد کھ توسط والدین و داوطل Walking School Bus. اگر مدرسھ فرزند شما خیابان بھ صورت امن را بیاموزد
سوء پیشینھ و انگشت نگاری دارند اداره میشود، دانش آموز شما میتواند از این سرویس استفاده کند. در غیر این صورت، شما 

 بھ شروع ھمچین برنامھ ای کمک و اقدام نمایید. داوطلبانھ میتوانید 
 

بتوانید  ره خطرات مسیر صحبت کنید تا شما و فرزندتانبا فرزندان خود راه بروید و درباانتخاب راھھای امن برای پیاده رفتن: 
د کھ از چھ برای فرزندتان بھ وضوح توضیح دھیامنترین مسیرھا را برای رسیدن بھ مکانھایی کھ باید بروند شناسایی کنید. 

، قدبلندتر  ا ھمچنان کھ بزرگترچھ خیابانھایی اجازه عبور ندارد، امخیابانھایی میتواند بھ تنھایی و یا ھمراه دوستان عبور کند و از 
.شان قرار دھید، آزادیھای بیشتری در اختیارمی شوند و مھارتھای بیشتری برای عبور از خیابان و راه رفتن بھ تنھایی پیدا میکنند  

  کودکان برای تشخیص فاصلھ و سرعت را بھ درستی ندارند اما این نقطھ ضعف با تمرین بھتر خواھد شد.
 

ود) باید ط کشی عابر پیاده امن و قانونی ست (مگر بین چراغھای راھنمایی)، اما عابرین پیاده (=کسی کھ راه می رمحل خعبور از 
باشند  چیده نیزیبسیار پ برای عبور ند، اما میتواننددر مقابل تمام وسایل نقلیھ (موتورھا) احتیاط کنند. چھارراه ھا میتوانند امن باش

د میکنند. چراکھ وسایل نقلیھ (موتور) و جھات متعدد ومختلف تردد احتیا ج بھ نگاه کردن بھ راست، چپ ، جلو و پشت سر را ایجا
  ھمھ چھارراه ھا خط عابر پیاده دارند اگر چھ این خطھا رنگ نشده باشند. 

:از خیابان ناممراحل گذر  
   

 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؟
 
 
 

است را نگاه چپ و ر در طول مسیر ھمھ عابرین پیاده بایدباید نگاه کنند.  نفرات گروه ھمھوقتی با گروه از خیابان عبور میکنید ، 
بھ سالمت بھ آنسوبرسند. سریع راه رفتن جایز است ولی ھرگز نباید بدوید. کنند تا   

 
ید. شما باید در راننده نگاه کنید تا از اینکھ برای شما توقف کرده است مطمئن شوچشم در چشم توقف کرد، بیلی (موتوری) اگر اتوم

نید و یا . اگر راننده بھ شما اشاره نکرد کھ عبور کنگاه کنید بھ خاطر ماشینھای دیگر ھر حالت بھ سمت چپ، راست و دوباره چپ
بھ  ھ کنار جدول باز گردید و اجازه دھید تا این ماشین بھ حرکت خود ادامھ دھد، و دوباره سعیاحساس راحتی و امنیت نکردید ب

 عبور از خیابان کنید. 
ھستند کھ یک اتومبیل بخاطر عابر پیاده توقف میکند اما  /الینخیابانھای چند باندهبزرگترین خطر برای عابران پیاده در منطقھ ما 

و سعی  /کودکاندانش آموزان کت خود ادامھ میدھد. عبور از خیابان چند بانده/الین بیشتر خطرناک است و نبایداتومبیل دیگر بھ حر
 .و ھمھ عابرین پیاده باید دقت زیادی در عبور داشتھ باشند کنند یا اقدام بھ عبور

 
اھنمایی و رانندگی، چراغ راھنمایی و عالئم عبور و مرور امنیت را ضمانت نمی کنند. شما خط کشی ھای عابرپیاده، عالئم ر

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. 

 
اما  راه بروند، (موتورھا) ھادر جھت مخالف خیابان و روبھ ماشیناگر در خیابانی پیاده رو وجود ندارد، ھمھ عابرین پیاده باید 

  عبور کنید.خطرناک از وسط خیابان  دوباراینکھ مسیر کوتاھی را در جھت اشتباه از خیابان راه رفتن بھتر است از 
 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 اطالعات بیشتر بھ این سایت مراجعھ کنید:
http://guide.saferoutesinfo.org/graduated_walking/pdf/TeachingChildrenToWalkSafely.pdf. 

 
 

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