
نصائح االسالمة  

 

نصائح االسالمة ألووليیاء ااألمورر ُمقدمة من قسم ااألمن وواالسالمة بمدااررسس ددنفر االعامة  

• االجماعي  االلعب .جماعاتت في ووهھھھم االسالمة من أأكبر بقدررٍ  ااألططفالل يینعم ما فعاددةةً  .االرفاقق نظامم ااستخداامم ااألططفالل علِمواا 
قبل االيیومم االمدررسي ووبعدهه يیكونن أأفضل في االمالعب ووفي محيیط االحي.  

•  االيیومم اانتهھاء بعد االبيیت إإلى مباشرةةً  يیعوددوواا أأنن ووجهھوهھھھم .االوقت ططواالل أأططفالك فيیهھا يیوجد االتي ااألماكن على تعرفف 
 عليیهھا يیواافق االتي االزمنيیة بالجدااوولل دداائًما ااألططفالل يیلتزمم أأنن يیجب ااألصدقاء٬، مع االلعب عند أأوو أأحد ززيیاررةة عند .االمدررسي
دداائًما عند محطة االنزوولل  RTDيینبغي دداائًما على االطالبب االذيین يیستقلونن االحافالتت االمدررسيیة أأوو حافالتت  .ااألمورر أأووليیاء

االحافالتت االصحيیحة.  
• أأنن يیرجعواا عدةة خطوااتت  ووجهھوهھھھم .االغرباء مع االسالمة إإجرااءااتت لتعليیمهھم ااألططفالل مع ااألددوواارر تمثيیل على ااحرصواا 

للخلف عند ااقتراابب غرباء منهھم؛ ووأأنن يیبتعدوواا بمسافة ذذررااعع وويیركضواا إإلى منطقة آآمنة.  
• سبيیل االمثالل٬، عند توجيیهھ  على .نفوسهھم في االمخاووفف بث من بدًال  االسالمة بإجرااءااتت ااألططفالل توعيیة ااألفضل من 

ااألططفالل أأنن يیحترسواا من االغرباء يینبغي أأنن نعطي ذذلك نفس ااألهھھھميیة االتي نعطيیهھا للنظر إإلى االيیميین ووااليیسارر عند عبورر 
االشاررعع ووعدمم االلعب بأعواادد االثقابب.  

• ااحرصواا على حسن االتوااصل مع ااألططفالل لضمانن سرعة إإبالغهھم لكم بأيي أأحدااثث غيیر عادديیة.   
• تأكدوواا من حفظ أأططفالكم ألسماء أأووليیاء ااألمورر بالكامل ووعناوويینهھم ووأأررقامم االهھاتف االخاصة بهھم ووأأماكن عملهھم.   
• ررااقبواا أأيي ظظهھورر متكررر لسيیاررااتت غيیر مألوفة في االحي ووسجلواا أأررقامهھا.   
• ططفالل هھھھذاا ااإلجرااء يیصعب على االغرباء االتحدثث مع ااأل .االثيیابب من االخاررجي االجزء على االطفل ااسم ووضع تجنبواا 

باستخداامم أأسمائهھم بطريیقة تنطويي على ررفع االكلفة.  
•  لست أأنت" أأوو ٬،"ططفلك لست أأنا: "قائًال  يیصيیح أأنن االطفل توجيیهھ يینبغي إإليیهھ٬، وواالتحدثث ططفلك من ااالقتراابب حالة في 

كثيیًراا ما يینسى ااألططفالل أأنن يیصرخواا. ".أأبي  
• يینبغي تطبيیق االقوااعد االمتعلقة باللعب وواالزيیاررااتت إإلى االمناززلل  .بهھا وواالتزمواا االمنزلل ددااخل للسلوكك قوااعد أأنشئواا االبيیت٬، في 

ااألخرىى في االحي.  
• تأكدوواا من تعلم ااألططفالل االتعرفف على ااألشخاصص االذيین يیؤَمن جانبهھم مثل ررجالل االشرططة ووررجالل ااإلططفاء.   
•  لديیهھم االذيین االجيیراانن حدددوواا .بهھا لالحتماء ااألططفالل الضطراارر تحسبًا ااآلمنة االبنايیاتت أأوو االمناززلل أأماكن ااألططفالل علمواا 

 بيیت أأقربب إإلى بالركض ااألططفالل نصح يینبغي ططاررئئ٬، موقف حدووثث حالة في .االبيیت عن غيیابكم عند للمساعدةة ااستعداادد
ووجهھواا ااألططفالل لتجنب ااألززقة أأوو قطع ااألررضض االخاليیة أأوو االبيیوتت أأوو االكرااجاتت. .للمساعدةة ططلبًا  

• من االمفترضض أأنن تنطبق معايیيیر االتصرفف برفع االكلفة على شخص ااسمهھ  .نعرفهھم ال االذيین هھھھم" االغرباء" أأنن ااألططفالل علمواا 
معرووفف أأوو يیعيیش في مكانن قريیب أأوو يیعرفهھ أأفراادد ااألسرةة ااآلخروونن.   

• ااحرصواا  .االقانونن تطبيیق فرضض ووووكاالتت االحي وومرااكز بالمدااررسس ااالتصالل على ااحرصواا ااألمورر٬، أأووليیاء باعتبارركم 
ااألططفالل ووبراامج االتوعيیة بالسالمة أأووًال بأوولل.على متابعة براامج االتعرفف على هھھھويیة   

•  أأيي عن االفورر على ااإلبالغغ يینبغي ووأأنهھ أأجسامهھم٬، من معيینة أأماكن يیلمس أأنن ألحد االمسموحح غيیر من أأنهھ ااألططفالل علمواا 
يینبغي أأنن يیعززز أأووليیاء ااألمورر هھھھذهه االفكرةة بانتظامم. .أأحد عن يیصدرر مناسب غيیر سلوكك  

• يینبغي توجيیهھ ااألططفالل بعدمم  .االُمقربونن ااألسرةة أأفراادد إإال يیعرفهھا ال سر كلمة ووااألططفالل ااألمورر أأووليیاء يینشئ أأنن يینبغي 
االذهھھھابب مع أأيي شخص غيیر مألوفف بدوونن ااستخدمم كلمة االسر.  

• يینبغي على أأووليیاء ااألمورر إإخطارر االمدررسة وواالشرططة في حالة ووقوعع حاددثة في أأيي ووقت أأوو أأيي مكانن.   
• راافف االمدررسي ووبعدهه٬، ووتجنبواا توصيیل ااألططفالل مبكًراا أأكثر من االالززمم ااحرصواا على معرفة ما يیحدثث قبل أأووقاتت ااإلش 

أأوو االسماحح لهھم بالبقاء لمدةة أأططولل مما يینبغي بعد اانتهھاء االيیومم االمدررسي.  

. www.ncpc.orgلمزيید من نصائح االسالمة٬، يیرجى ززيیاررةة االموقع    

  قسم شرططة ددنفر االتابعة للمناططق االتي يیقيیمونن فيیهھا.  بداائرةةأأووليیاء ااألمورر ممن لديیهھم أأيي أأسئلة أأوو مخاووفف يینبغي أأنن يیتصلواا 



• 1111-964-303 شمالل ددنفر 1االمنطقة    
• 4070-331-303 شرقق ددنفر 2االمنطقة    
• -3333-303698 شرقق ددنفر جنوبب 3االمنطقة    
• 4444-937-303 غربب ددنفر جنوبب 4االمنطقة    
• 2300-376-303 شمالل شرقق ددنفر 5منطقة اال   
• 2100-839-303 ووسط ددنفر 6االمنطقة    

  .3911-423-720أأوو قسم أأمن ووسالمة مدااررسس ددنفر االعامة على ررقم 

 
	  


