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شكر خاص لألطفال 
وللشباب الذين شاركوا 
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املحررون: شارلوت ميرت، كاثرين روتجر، 

كرستني موهلامن، إميييل غودمان
مراجعة الحقائق: هريوت غيرب-إجزيابهر، 

ياسمني حاج، جابريل ميتشل-ماريل
التحرير باللغة الفرنسية: مارك شاالميت

التحرير باللغة األسبانية: كارلوس 
برييلون

 الشكر ملاريا كريستينا غاليوجوس،
 منسقة أصوات الشباب، اليونيسف، وممثيل 

األصوات الريفية للشباب الذين جمعوا 
قصصاً واقعية من الحياة من الشباب بدون 

توفر اإلنرتنت. والشكر أيضاً لجانيت جونزاليز 
 و إيفون ليسرت، اليونيسف، ملا قدمتاہ

 من دعم.

التصميم: بيج يلو تاكيس 
Big Yellow Taxi, Inc.

www.BigYellowTaxi.com
الرسوم التوضيحية: كرستني تريانا 

وآميليا فابيان
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آہ ہ ہ، أي ي ي، ورصخات األمل األخرى... هل تتذكر آخر مرة تأذى 
فيها جسدك وشعرت باألمل؟ من املحتمل أن الباب قد أغلق عىل 

أصابعك، أو أنك أمسكت إناًء ساخناً جداً. هذا األمل الذي شعرت به 
هو إشارة من جسدك تدل عىل وقوع خطأ ما، وبالتايل يبعث رسالة 

إىل دماغك ويأمرہ فيها "عليك برسعة إبعاد يدك"، أو "اترك هذا 
اإلناء الساخن!"

أحياناً تقع الحوادث برسعة شديدة بحيث ال يتاح لجسمنا أن 
يتعامل معها، فُنصاب باألذى. قد ُيصاب جلدنا بسحجة أو قطع، أو 
ُنصاب بتمزق العضالت، أو كرس العظام، وإذا تأذت أجسادنا بهذا 

الشكل فهذا يسمى باإلصابة.
قد تكون اإلصابة خفيفة وقد تكون شديدة، وميكن أن تحدث 
بطرق كثرية مختلفة. فمثًال، ميكن أن تصاب إذا سقطت أثناء 

التجّول، أو إذا سكبت ماء ساخن عىل نفسك، أو واجهت مصاعب 
أثناء السباحة، أو تعرضت لحادث سيارة.

=I”à…ÿ^Ë=IÔÍáËàª^=”à�ÿ^=m_‹É_îj=„d
=⁄Û^Èåÿ^Ë=„^4·ÿ^=‚ƒ=Ô∏_·ÿ^=”Ëà•^Ë
=ào‘`=Ï‰=fi›åkÿ^Ë=IøÈ—åÿ^Ë=IÔ·~_åÿ^
=m_f_ì�ÿ=Ô≈Û_êÿ^=i_gã˚=̂

K€_Õù˚^=≤f
هل ميكنك يف الصورة التالية تحديد اإلصابات التي تقع يف هذہ 

اللحظة أو عىل وشك الوقوع؟



زيت

صفحة 3
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ليست اإلصابات حوادث تقع بالصدفة، فهناك أسباب تؤدي إىل 

وقوعها، ولكل إصابة سلسلة من األحداث تنتهي بتعرض الشخص 
لألذى. فمثًال: ماذا كان يفعل الناس، وكيف وأين يقومون أو كانوا 

 يقومون بذلك، واألشياء التي يستخدمونها لفعل ذلك.. كل هذہ
 األمور تلعب دوراً يف وقوع اإلصابة.

ترشح الرسوم الكارتونية التالية قصة إصابة "جلوريا"، فهناك أسباب 
عديدة أدت إىل احرتاق أصابع جلوريا، وقد ذكرنا بعضها يف الفقاعات 

الخرضاء املحيطة بالصور – هل ميكنك تصّور أي أسباب أخرى؟

عيدان الثقاب كانت 
مرتوكة يف متناول يد 

جلوريا.

جلوريا مل تكن تعرف أن 
عيدان الثقاب قد تكون 

خطرية.

كان عود الثقاب 
قصرياً.

مل تتوخ جلوريا الحذر – 
وكانت تجري بعود الثقاب 

املشتعل.

كان املطبخ مظلاًم، ورأت جلوريا عيدان 
الثقاب عىل املنضدة، فقررت إشعال شمعة.

كان عود الثقاب يحرتق برسعة، فجرت 
جلوريا لتبحث عن شمعة.

كان هناك لعبة ملقاة عىل األرض، فتعرثت 
قدمها فيها.

قبل أن تصل جلوريا إىل الشمعة احرتقت 
أصابعها بعود الثقاب.

أي ي ي ي!

=Ôf_ì�ÿ=lóà≈j=≤v=à‘Ükj=⁄‰
\m^àª^=‚‹=Óà‹=Ω

كيف تأذى جسدك؟ ما هي أسباب حدوث 
ذلك؟ فّكر جيداً مع نفسك، ماذا كنت تفعل 

وأين كنت. ميكنك هنا رسم أو كتابة معلومات 
عن إصابتك.
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إن العديد من اإلصابات تكون طفيفة ويستطيع جسمنا الشفاء منها بسهولة. فمثًال إذا 
سقطت وُسِحَجت ركبتك، فستتكّون ُجلَبة، وبعد فرتة سيتوقف األمل وتشفى.

ومن ناحية أخرى، تقع إصابات أكرث  ما يجب، بعضها يف غاية الخطورة.  فاإلصابات 
الشديدة للغاية قد ال تشفى وقد تؤدي للوفاة. وميوت سنوياً أكرث من 900 ألف طفل 
ومراهق حول العامل نتيجة لإلصابات، وهذا يعني وقوع حاديث وفاة يف كل دقيقة يومياً، إال 
أن هذا ال ميثل سوى قمة جبل الجليد املريئ فوق املياہ والظاهر للعيان، أما حجم املشكلة 

الحقيقي فامزال خافياً، ففي مقابل وفاة كل طفل أو مراهق هناك العديد من اإلصابات األخرى 
تقع بني األطفال واملراهقني.

لكل طفل ميوت 
نتيجة اإلصابة...

هناك كثريون يعالجون 
يف املستشفيات...

ويصاب عدد أكرب من ذلك 
بإصابات طفيفة تعالج يف 

املنزل.

>m_f_ìˇ^=‚‹=ÔÍ_–Èÿ^=_··’∑
لقد رأيتم كيف أن لكل إصابة سلسلة من األحداث تنتهي بوقوع اإلصابة. 
عىل سبيل املثال، ما كان يعمله الشخص قبل وقوع اإلصابة، وكيف وأين 

كان يقوم بهذا العمل، واألشياء التي كان يستخدمها، جميعها تلعب 
دوراً. وإذا استطعنا تغيري أحد هذہ األمور أو أكرث، فباإلمكان قطع هذہ 

السلسلة ومنع حدوث اإلصابة أو عىل األقل الحد من تأثريها وجعلها 
طفيفة، وهذا ما نسميه بـ "الوقاية من اإلصابة".

انظر إىل الصورة التالية، وهي نفس الصورة التي شاهدتها من قبل، ولكن 
األوضاع أصبحت أكرث أماناً اآلن. لقد أُجِريت تعديالت أدت إىل منع 

تعرض األطفال الذين يعيشون هناك لإلصابات.
لقد دوّنا بعض هذہ التعديالت – هل ميكنك تحديد تعديالت أخرى؟

سياج/سور ملنع 
سقوط األطفال 

يف الربكة
هناك قوانني تفرض 

قيادة السيارات برسعة 
أبطأ من ذي قبل

خوذة الرأس تحمي رأس 
الفتاة أثناء قيادة الدراجة  

هناك حاجز ملنع سقوط 
األطفال من النافذة
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األطفال لديهم رأس 
أكرث ليونة وبالنسبة 

لحجمهم أكرب من رأس 
البالغني.

ال يعرف األطفال دامئاً 
كيف يحافظون عىل 

سالمتهم – فهم مل 
يتعلموا ذلك بعد.

صغر حجم الذراعني، 
والساقني، واليدين، 
والقدمني، واألصابع 
لدى األطفال يجعل 

من السهل انحشارها 
يف الثقوب والثغرات 

الصغرية.

صغار األطفال لديهم جلد 
رقيق مقارنة  بالبالغني، 

ولذلك ميكن تعرضه 
لألذى بسهولة.

إن األطفال أقرص 
قامة من البالغني، 

ولذلك يصعب 
رؤيتهم (فمثًال 

يصعب عىل 
سائقي املركبات 

رؤيتهم عىل 
الطريق) كام تقل 
قدرتهم عىل رؤية 

ما يدور حولهم.

مساعدة من شخص بالغ 
لتعليم األطفال كيف يقومون 

باألعامل بطريقة مأمونة

هناك قانون ينص عىل 
رضورة تعبئة السموم 

بطريقة مأمونة

=I%_≈ÿ^=€Èv
=€_Õù˚^=mÈ∑
à›ƒ=‚‹=2‘`=
=m^È·ã=9=
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مجيع املعلومات عن اإلصابات

معلومات حول هذا الكتيب
من حقك الشعور باألمان، وهناك العديد من 

التغريات التي ميكن إجراؤها للحفاظ عىل 
سالمتك ومنع تعرضك لألذى. بعضها أعامل من 

الرضوري أن يقوم بها والداك، فمن واجبهام 
الحرص عليك، والتأكد من الحفاظ عىل املنزل 

مكاناً آمناً، وأن يعلامك عن األخطار التي ميكن 
أن تصادفها، كام ميكن ملدرسيك املساعدة يف 

ذلك أيضاً.

وعىل الرشكات التي تصنع لعب األطفال 
أو السيارات أن تضمن مأمونيتها بأكرب قدر 

ممكن. وعىل املسؤولني يف الدولة والحكومة وعىل الحاكم 
أن يسنوا القوانني التي تحافظ عىل سالمتنا، مثل القوانني 

التي تفرض ارتداء خوذة الرأس أثناء ركوب الدراجة، 

والقوانني التي تحظر قيادة السيارات برسعات خطرية، 
كام أن عليهم ضامن توفري املستشفيات واألطباء 

والتمريض ملساعدتنا يف حالة تعرضنا لألذى.

ومع أن سالمة بلدك وسالمة أرستك تساهامن يف الحفاظ 
عىل سالمتك، إال أن هناك بعض األعامل مازالت تقع 

مسؤوليتها عليك أنت، فعليك أن تتعّلم كيفية الحفاظ 
عىل سالمتك، حتى تتجنب التعرض لإلصابة. وهذا الكتيب 
يساعدك يف القيام بذلك. وقد أعد الكتيب مصاحباً للتقرير 

العاملي للوقاية من إصابات األطفال لعام 2008، والذي 
يجمع معلومات وأفكاراً من جميع أنحاء العامل لتحسني 

مستوى سالمة الطفل.

ونحن نأمل أن تتمتع بتعلم املزيد حول اإلصابات، وكيفية منع 
وقوعها. متتع بحياتك وعش آمناً!

ستجد يف كل صفحة إطاراً 
مثل هذا يزودك مبعلومات 
حول كيفية الحفاظ عىل 

سالمتك.

ستجد يف هذا الكتيب كثرياً من 
صور الكارتون عن أطفال من حول 

العامل يشاركون معك بقصصهم.

قصص واقعية من احلياة
ماذا ميكنك 
أن تفعل؟

معلومات أساسية للحفاظ عىل السالمة:

 ǿǼȪǣ ȳǼǺǪȅǟ - ǦɆȩǟɀȱǟ ȄǣɎƫǟ Ǽǩǿǟ ◄ 

 ȬȅǠȪƫ ǦȶǝɎƫǟ ǦɅǠȩɀȱǟ ǧǟǼȞȵ țǠȖǪȆƫǟ
.(ǦȆȭǠȞȱǟ ǥȀǪȆȱǟȿ ÛȃǕȀȱǟ ǥǽɀǹ ȰǮȵ)

◄  .ǦȺȵɇǟ ȸȭǠȵɉǟ Ž ǢȞȱǟ
 ȤɆȭȿ ǧǠǣǠȍɋǟ ɂȲȝ ȣĉȀȞǩ - ǡĉǿǼǩ ◄ 

.ǠȾǭȿǼǵ ȜȺƢ
 ƿǼɆǱ ȀǪǹǟ ı ȸȵɇǟ ǢȞȲȱǟ ɂȲȝ ȋȀǵǟ ◄ 

.ǦȺȵɇǟ Ƙȡ ǡǠȞȱɉǟ ǢȺƟȿ ǦȺȵɇǟ ǡǠȞȱɉǟ
 ȗǠȦƩǟ Ž ȬȺȵ ȀȢȍɉǟ ȯǠȦȕɉǟ ǼȝǠȅ ◄ 

.ȴȾǪȵɎȅ ɂȲȝ
◄ .ȳǼȺȱǟ ȸȵ Ƙǹ ǦȵɎȆȱǟ :ȀȭǾǩ

صفحة 6
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 الطرق األوىل 
التي استخدمت منذ 
أكرث من 1200 عام 
كانت طرقاً وممرات 

 ودروباً غري 
ممهدة.

حادث االصطدام عىل الطريق 
هو حادث تصادم يقع ملركبة 

متحركة واحدة عىل األقل، مثل 
السيارة، أو الحافلة، أو عربة 

 يف كل عام، ميوتالنقل، أو الدراجة النارية.
 260 ألف طفل ومراهق 
نتيجة التصادمات عىل 

الطرق املرورية، كام يصاب 
 10 مليون آخرين 
بإصابات خطرية.

 عدد
  التصادمات

  عىل الطرق املرورية
  حول العامل آخٌذ يف 

االنخفاض. 

 تستعرض الصفحات التالية األخطار التي يتعرض لها األطفال عند تجوالهم سرياً عىل األقدام، 
أو أثناء ركوب الدراجات، أو املركبات. ولكن بدايًة:

à�¶^Ë=l‡`
قد يكون العامل من حولك مصدراً للخطر، وهذا يعني أن األماكن 

التي تعيش أو تلعب فيها، مثل املنازل، والطرق، واملدن، قد تكون 
خطرية. ففي كل مرة تعرب فيها الطريق مثًال أنت معرّض ألن تصدمك 

سيارة، وبعض الطرق يكون عبورها أكرث خطورة من غريها، مثل 
الطرق املزدحمة أو التي ال يوجد بها أماكن عبور مخصصة للمشاة.

تسعى الحكومات والرشكات عىل تصحيح ذلك وتحسني مستوى 
األمان يف البيئة املحيطة بنا. ويف نفس الوقت علينا نحن أن نتعّلم 

حتى نستطيع اتخاذ االختيارات اآلمنة.

مثًال، عند السري إىل املدرسة أو املتجر، فّكر يف مصادر الخطر، واخرت 
طريقاً أقل خطورة، فإذا رست يف منتصف الطريق، أو عربت بني 
السيارات املنتظرة، فأنت تعرض نفسك لخطر كبري، واألفضل لك 

أن تختار السري عىل جانب الطريق، والعبور بعد التأكد من رؤية 
اتجاهي الطريق بوضوح، وإذا كان هناك مكان مخصص لعبور املشاة 

فاألفضل العبور منه ألنه أكرث أماناً.
حافظ عىل سالمتك: اتخذ الخيارات اآلمنة.

 اإلجابة: العبارة الخاطئة هي: عدد التصادمات عىل الطرق املرورية حول العامل آخذ يف االنخفاض.
فبالرغم من أن عدد التصادمات قد انخفض يف بعض البلدان، إال أن العدد اإلجاميل لحوادث االصطدام آخذ يف التصاعد بشكل عام.

ÁÜ‰=Ÿƒ=m_‹É_îkÿ^=hgåf=“‰^à‹=Ë`=⁄Õù=mÈ∑=I≤k—Î–É=⁄‘=I‚’ÿ=
K„Ëà~b=38=i_îÍË=I”à�ÿ^=
KÔwÎwì=4»=ÔÎÿ_kÿ^=“Û_—•^=ÒÑvd
G>_ÂÎŸƒ=ÓàÛ^É=∆ó=\_ÂÍ`=ÑÍÑ¢=÷·’∑=⁄‰

KÔwÕîÿ^=ÁÜ‰=⁄Õã`=Ω=ÓÉÈrÈ‹=Ôf_rˇ^G
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التفكري يف الطريق الذي تسلكه قبل التحرك 1 .

. 2 التأكد من أن كل يشء يعمل جيداً يف
دراجتك 

ارتداء خوذة الرأس 3 .

. 4 ارتداء مالبس ساطعة حتى ميكن ملن حولك
مشاهدتك بسهولة أثناء قيادتك الدراجة

. 5 النظر إىل املركبات وإشارات املرور قبل بدء
التحرك

. 6 التعرف عىل معنى إشارات املرور وعالمات
الطرق

. 7 االلتزام بإشارات املرور مبا يف ذلك اإلشارات
الضوئية الحمراء وعالمات التوقف

استخدام إضاءات الدراجة يف الظالم 8 .



.1

.3

.5

.2

.4

.6

=÷·’∑=^Ö_‹
\⁄≈Õj=„`
=÷·’∑=^Ö_‹
\⁄≈Õj=„`
احرص دامئاً عىل:

ارتداء الخوذة. ◄ 

قيادة الدراجة يف نفس اتجاہ ◄ املرور.
قيادة الدراجة يف املسار املخصص  ◄ 

للدراجات إذا كان ذلك متاحاً. وإذا كان 
ذلك غري متاح فعليك قيادة الدراجة 
بالقرب من جانب الطريق ما أمكن 

ذلك.
استخدام إشارات اليد لتظهر لآلخرين  ◄ 

عزمك عىل الدوران.
النظر للخلف من فوق كتفيك والتأكد  ◄ 

من املركبات اآلتية من ورائك قبل 
الدوران للخلف. 

االلتزام بإشارات املرور، والوقوف عند  ◄ 

جميع إشارات الوقوف واإلشارات 
الضوئية الحمراء.

الوقوف والتأكد من املرور قبل الدوران  ◄ 

يف طريق.
تجنب قيادة الدراجة يف الظالم، وإذا  ◄ 

كان ال بد من ذلك، فعليك استخدام 
أضواء الدراجة والعواكس الضوئية، 

وارتداء مالبس عاكسة للضوء.





=÷·’∑=^Ö_‹
\⁄≈Õj=„`
=÷·’∑=^Ö_‹
\⁄≈Õj=„`

تثبيت حزام املقعد أو ارتداء الخوذة

 الركوب والنزول من السيارة (أو الدراجة النارية)
من جهة الرصيف وبعيداً عن املركبات

 جعل السائق يركز يف القيادة (مبعنى تجنب
 الحديث كثرياً، وعدم اللعب بعنف، وعدم 

االستامع إىل املوسيقى الصاخبة)

 املساعدة يف مالحظة عالمات الطريق إذا طلب
منك السائق ذلك

أخذ أشياء صغرية معك لتتسىل بها أثناء الرحلة

تثبيت حزام املقعد أثناء جلوسك يف  ◄ 

السيارة.
تثبيت كريس إضايف خاص بصغار  ◄ 

األطفال إىل أن يناسبهم استخدام حزام 
املقعد الخاص بالبالغني، وهذا يتم عادة 

عند عمر 8-12 سنة.
الجلوس يف املقعد الخلفي للسيارة –  ◄ 

فهذا أكرث أماناً من املقعد األمامي.
ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة  ◄ 

النارية.
يف بعض البلدان يتحتم تنفيذ كل هذہ 

اإلجراءات بقوة القانون – وعليك أن 
تتعرّف عىل قوانني بلدك.



صفحة 14

”à…ÿ^=‚‹=ÔÍ_–Èÿ^
KKK^ÈêÎ≈Îÿ=Ú_ª^=≥d=àêgÿ^=u_kÆ

هل تعرف أن املاء يكّون %60 من جسم اإلنسان؟ وأنك تحتاج إىل رشب ما بني 2 إىل 4 
لرت من املاء كل يوم للحفاظ عىل سالمة الجسم.

ما تأثري كل هذا 
املاء علينا يومياً 
حسب تصورك؟

=Ú_ª^=Ï�…Í
=Ïÿ^Èv
=‚‹=70%
=Ôv_å‹
=Óà’ÿ^
=KÔÎóá˚^

K �_òÍ`= �̂ à�~=⁄’êÍ=Ñ–=Ú_ª^=‚’ÿ=KKK

يف بعض مناطق العامل، يجب 
عىل األطفال جلب املاء وحمله 

إىل منازلهم يومياً.

يستخدم كثري من الناس اآلبار والحاويات 
الكبرية كالصهاريج لجمع املاء عوضاً عن 

مواسري املياہ والصنابري. قد يغرق األطفال 
إذا سقطوا يف تلك اآلبار والصهاريج.

يف بعض املناطق يغرق األطفال 
يف حاممات السباحة.

ميكن أن يغرق الرّضع 
وصغار األطفال يف كمية 

ضئيلة جداً من املاء، ويجب 
عدم تركهم وحدهم يف 

املاء أبداً.

›ã£^=ÕÍ¿‡j
“_gú˙^Á=I±r_‡Ã◊^Á=I‚Ëwì◊^=Ÿã«

هل تستطيع رسم أو كتابة قامئة باالستخدامات األخرى للامء؟

فاإلنسان ال ميكنه التنفس تحت املاء، ويتعرض للغرق إذا تنفس املاء ودخل إىل رئتيه.
كل ثالث دقائق، ميوت طفل يف مكان ما يف العامل نتيجة للغرق. وهذا يعني وفاة أكرث من 175 ألف 

طفل ومراهق كل عام، ويتعرض 2 إىل 3 ماليني آخرين للمشاكل يف املاء ويوشكون عىل الغرق.
ملاذا يتعرض كثري من الشباب للغرق؟

يتعرض أغلب األطفال للغرق يف منازلهم أو بالقرب منها وذلك أثناء مامرسة نشاطهم اليومي 
مثل: اللعب، والتنظيف، والعمل. والصورة التالية توضح بعض مواقع الخطر املحتملة. ارسم 

دائرة عىل أي موقع آخر للخطر موجود يف الصورة. وما السبب يف خطورته؟



صفحة 15

النجدة!

ترويها بليندا وعمرها 5 سنوات من كينيا

ذهبت (بليندا) للسباحة مع أختها 
الكربى. 

ومل تدرك أنها دخلت إىل املاء العميق.

لحسن الحظ أن أختها رصخت طلباً 
للنجدة...

...وكان هناك شاب قريب، فسارع 
وأنقذها.

هل تتذكر مرة تعرضت 
فيها ملشكلة وأنت يف 
املاء؟ كيف حدثت؟

∆·ª=Êf=fl_Î—ÿ^=‚’∑=ÌÜÿ^=_‹=
\€_Õù˚^=”à»=

جعل املجتمع أكرث أمناً 
انظر إىل الصورة التي تعرض أخطار 

الغرق. بإمكانك أن تجعل املكان أكرث أماناً 
باستخدام رسوم السالمة التالية، ولكن ما 

هو أفضل مكان ميكنك وضع هذہ الرسوم 
فيه؟

وجود شخص بالغ يراقب األطفال 
بالقرب من املاء 

وجود غطاء لصهريج املاء أو البرئ 
أو حاويات املاء األخرى مع وجود 

مضخة لضخ املاء خارجها 
صخور أو تراب لردم برك املاء 

الكبرية غري املستخدمة

سياج حول فناء اللعب أو حول 
الربك إلبعاد األطفال

وجود معدات السالمة مثل 
الحبال، والعواميد، وسرتة النجاة 

بالقرب من مواقع املياہ املفتوحة 

عليك: أن ترسم صورة لألماكن الخطرية 
التي يحتمل الغرق فيها يف البيئة املحيطة 

بك، مثل الربك واألنهار. أضف الرموز 
السابقة لتظهر ما قد تم عمله لجعل هذہ 

األماكن أكرث أماناً. هل تعتقد أن هناك 
أموراً أخرى ينبغي تعديلها؟ عّرب عن أفكارك 

وأضفها بلون مختلف.

بعض املراهقني يساعدون أرسهم يف صيد 
األسامك من أجل الطعام. وهم يتعرضون 

للخطر إذا كان القارب الذي يركبونه قدمياً أو 
غري مأمون أو مزدحاًم. 

إذا كنت أكرب من عمر خمس سنوات فيجب 
أن تتعلم السباحة مبا يف ذلك كيفية شق 
طريقك يف املاء (مبعنى تحريك القدمني 

واليدين لتحافظ عىل جسمك عمودياًً ورأسك 
فوق سطح املاء).

 ◄ التأكد من وجود شخص بالغ يراقبك 

وأنت تسبح أو تلعب يف املاء، وابق يف 
مكان ظاهر ميكن لآلخرين مشاهدتك 

فيه.
 ◄ دخول املاء بقدميك أوًال وبحرص إذا 

كنت ال تعرف مدى عمق املاء.
 ◄ ارتداء سرتة النجاة طوال تواجدك يف 

القارب.
 

 ◄ إياك أبداً أن تسبح وحدك.

 ◄ إياك أبداً أن تسبح يف مكان غري مألوف 

بدون وجود شخص بالغ يختربہ لك أوًال.
 ◄ إياك أبداً أن تدفع اآلخرين أو تقفز 

عليهم وأنتم تسبحون أو تلعبون يف املاء.

 ◄ صح بصوت مرتفع لطلب النجدة إذا 

واجهت مشكلة يف املاء.
 ◄ إذا شاهدت شخصاً آخراً يعاين من 

مشكلة يف املاء فال تحاول إنقاذہ بنفسك. 
صح بصوت مرتفع لطلب النجدة واذهب 

إلحضار أقرب شخص بالغ موجود.

احرص دامئاً عىل:

=÷·’∑=^Ö_‹
\⁄≈Õj=„`
=÷·’∑=^Ö_‹
\⁄≈Õj=„`

Ó_Î•^=‚‹=ÔÎ≈–^Ë=ïî–

إياك أبداً 

يف حالة وقوع املشاكل:
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التأكد من درجة حرارة املاء يف الحامم أو  ◄ 

الدش قبل بدء االستحامم.

وضع خطة للهروب من النار يف منزلك.  ◄ 

والحديث مع والديك عن كيفية الهروب 
من كل غرفة يف املنزل. والتأكد من أن كل 
فرد يف األرسة يعرف هذہ الخطة ويتمّرن 

عليها كثرياً.

استخدم جهاز كشف الدخان. تأكد من  ◄ 

وجود الجهاز باملنزل من والديك. بعض 
األجهزة تعطيك تحذيراً مبكراً عن وجود 

حريق وتنقذ حياتك.   

تربيد الجلد باملاء والحفاظ عىل نظافته إذا  ◄ 

أصيب أحد بالحرق. ال تستخدم أي كريم 
أو زيوت عىل الحرق.

إياك أبداً أن تلعب بأعواد الثقاب،  ◄ 

وقداحات السجائر، والشموع، واأللعاب 
النارية، وإياك أن تشعل ناراً.

إياك أن ترتك شمعة مشتعلة أو لهب بدون  ◄ 

وجود شخص يف الغرفة للمراقبة. 

إياك أن تلعب بعنف بالقرب ممن يرشبون  ◄ 

سوائل ساخنة، أو يف املطبخ، أثناء إعداد 
الطعام، أو بالقرب من النار.

ارسع بالخروج. إياك أن تختبئ داخل مبنى  ◄ 

مشتعل.

ال تعود إىل املبنى املشتعل ألي سبب من  ◄ 

األسباب بعد خروجك منه.

ال تقف أبداً يف الحريق. واحرص دامئاً عىل  ◄ 

الزحف من أسفل الدخان، وحاول تغطية 
فمك.

صفحة 17
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يف أغلب األحيان، ال يؤدي السقوط إىل حدوث أي أذى، ويؤدي أحياناً إىل 
حدوث قطع أو كدمة صغرية. ولكن السقوط ميكن أن يصبح أكرث خطورة. 

ففي كل عام ميوت 47 ألف طفل ومراهق حول العامل بسبب السقوط. وهناك 
أعداد أكرث من ذلك تصاب بكسور يف العظم وأذى يف الرأس. يف بعض البلدان، 
يكون السقوط مسؤوالً عن نصف إصابات األطفال الذين يعالجون يف عيادات 

الطوارئ. 

هل تعتقد أن العبارات التالية عن السقوط 
صحيحة أم خاطئة؟

ضع دائرة عىل كلمة صح أو خطأ.
اإلجابة الصحيحة موجودة أسفل الصفحة.

السقوط هو الوقوع الفجايئ عىل األرض. 1 .
خطأ صح   

كلام زادت مسافة السقوط كلام قلت شدة  2 .
اإلصابة.

خطأ صح   
حول العامل ميوت يف كل ساعة 5. 3 أطفال أو 

مراهقني نتيجة السقوط.
خطأ صح   

ميكن أن يحدث السقوط يف أي مكان. انظر إىل الصورة 
التالية. ارسم دائرة عىل الحاالت (املواقف) التي ميكن أن 

تؤدي إىل السقوط أثناء اللعب فيها. 

قد يتأذى الرّضع وصغار األطفال نتيجة السقوط 
حتى وإن كان من مسافات قصرية – مثل السقوط 

من الكريس، أو من الرسير، أو من عىل منضدة غيار 
مالبس الطفل. انظر مرة أخرى للصورة التالية، 

وارسم دائرة عىل أي أماكن إضافية تشكل خطراً 
عىل الرضيع إذا ترك فيها وحدہ بدون رعاية.

اإلجابة:  1 = صح 2 = خطأ 3 = صح
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„^à–˚^=æ…ó
يحاول صديقا (آتول) أن يقنعاہ بتسلق 

السطح معهام. إن كلمة األقران ُتطلق عىل 
األصدقاء وعىل زمالء الدراسة. ويطلق عىل هذا 

السلوك "ضغط الرفاق".
نحن جميعاً قبلنا يف مرات كثرية ما يصنعه 

أصدقاؤنا – ألننا نريدهم أن يحبونا ويتقبلونا، أو 

ألننا خشينا من أن يسخروا منا، أو ألشياء أخرى. 
وهذا أمر معتاد ومقبول أحياناً، ولكن يجب علينا 
أن نحرتس حتى ال يدفعنا أقراننا ويضغطون علينا 

لعمل يشء خطري وغري آمن أو يشء يتعارض مع 
إحساسنا بالصواب.

ُتعترب صحبة األصدقاء الذين نشعر معهم باألمان 
بداية جيدة. وقد شعر (آتول) بالراحة يف تواجدہ 

مع صديقيه يف حديقة املنزل الخلفية – إال أنه 

وجد نفسه رغم ذلك يف موقف صعب. يف الصورة 
الكارتونية األخرية أخذ (آتول) يفكر يف املخاطر 
املحتملة لتسلق السطح، وهو ال يريد املجازفة 

وتعريض نفسه لإلصابة حتى يريض أصدقائه 
فقط، لذلك قرر أن يقول لهم ال. ماذا كنت 

ستقول أنت؟

آتول يلعب خلف املنزل مع 
صديقيه.

انظر نحن نستطيع تسلق 
السطح من هنا.

ياہ ہ ہ!
ماذا؟ هل أنت 

خائف؟ يالال 
تعاىل!

يرويها نيام وعمرہ 7 سنوات 
من بنغالديش

كان (نيام) يلعب مع صديقيه يف 
الحديقة. أحد األصدقاء أقنع (نيام) 

بتسلق شجرة الربقوق. وبعد أن قطف 
بعض مثار الربقوق، حاول (نيام) 

النزول. وضع صديقاہ منضدة صغرية 
تحت الشجرة حتى ميكنه القفز عليها، 
ولكنه عندما وضع قدمه عليها انقلبت 

املنضدة، وسقط (نيام) عىل الفوالذ! 
وكرست ساقه اليمنى كرساً خطرياً، واآلن 

يخضع (نيام) لعالج طبي للشفاء من 
هذہ اإلصابة.

هل تتذكر مرة سقطت 
فيها سقطة شديدة؟ ماذا 

حدث؟

اللعب اآلمن – فالدفع واللعب العنيف  ◄ 

ميكن أن يؤدي إىل السقوط.

تبادل اللعب عىل املعدات املوجودة يف  ◄ 

امللعب.

الحفاظ عىل إخالء األرضيات والدرج من  ◄ 

األلعاب أو أي يشء آخر ملقى عىل األرض 
ميكن أن تتعرث فيه.

مسك قضبان سياج الدرج (الدرابزين) أثناء  ◄ 

الصعود أو النزول.

إحكام ربط رشيط الحذاء حتى ال تتعرث فيه  ◄ 

أثناء السري.

أن تلعب بالقرب من النوافذ، أو التديل من  ◄ 

الرشفات، أو الدرج املخصص للهروب من 
الحريق، أو بالقرب من حواف األسطح.

أن تلعب يف املواقع الخطرية مثل مواقع  ◄ 

البناء أو املنازل املهجورة. 

احرص دامئاً عىل:
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إياك أبداً 
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السم هو يشء ميكن أن يؤدي 
إىل املرض أو الوفاة إذا بلعه 

أحد، أو تنفسه، أو إذا انسكب 
عىل الجلد، أو تناثر عىل 

العيون. 

أي األشياء 
التالية تعتقد 

أنها غري سامة؟

علبة تحتوي عىل أدويةلدغة الثعبان

مواد كيميائية تستخدم 
نباتاتيف قتل الفرئان

لقد كان توقعك صحيحاً!

يف بعض الحاالت، تصبح 
جميع هذہ األشياء سامة. إن 
السموم خادعة ألنها توجد يف 

جميع األماكن: مثل املطبخ؛ 
واملستودع الصغري؛ والحديقة. 

وللسموم أشكال وأحجام 
كثرية، وقد يكون طعمها 

ورائحتها جيدين، وقد تكون 
غري مرئية.

حول العامل، ميوت 125 طفًال ومراهقاً يومياً نتيجة التسمم، 
ويتعرض صغار األطفال بالتحديد للخطر ألنهم يحبون 

وضع األشياء يف فمهم بدون معرفة طبيعة هذہ األشياء. 
كام أن املراهقني أيضاً يتعرضون للخطر عندما يحاولون 

تجربة تعاطي الكحوليات واملخدرات.

=fi›åkÿ^=ÔsÎk‡=„ÈjÈ∑=‚ÍÜÿ^=‚‹=%10=‚‹=ào‘`
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flÈ›åÿ^=Ÿƒ=œà≈kÿ^
السموم ميكن أن تكون:

صلبة – املواد الصلبة قد تكون عىل شكل قطع، أو مواد قابلة للمضغ، أو عىل شكل مسحوق. 
وهذا يتضمن األقراص، ومساحيق التنظيف، والنباتات، والثامر، وعش الغراب.

سائلة – السوائل السامة قد تكون دهنية كالكريم، أو مثل املاء، وقد تكون من أي لون. ومن 
السموم السائلة هناك: منظفات األرضيات، ورشاب معالجة السعال (إذا تناولت كمية كبرية 

منه)، وزيت املصباح، وسموم الثعابني والحرشات.
رذاذ – هذہ السموم موجودة يف العلب املعدنية أو الزجاجات املحتوية عىل الرذاذ، وهي 

تتضمن أشياء مثل: رذاذ تثبيت الشعر، وملمع األثاث، وقاتل البق.
غري مرئية – ال تستطيع رؤيتها، أو شمها، أو ملسها. والسموم غري املرئية تصل إىل الهواء أثناء 

احرتاق يشء ما، وقد تجدها مختلطة بالدخان، أو تأيت من مؤخرة السيارة عند إدارة املحرك.

4Î…kÿ^=

ما تتعلمه عن السالمة واألمان قد يساعد يف إنقاذ 
األرواح. وبهذا ستكون قادراً عىل الحد من املخاطر 

التي تتعرض لها، واملحافظة عىل سالمتك. ولكن 
يجب أال يقف األمر عند هذا الحد. فبإمكانك 

االستفادة مام تعلمت يف مساعدة األطفال اآلخرين 
يف أرستك وبني جريانك. فبإمكانك:

نرش املعلومات – عليك التحدث مع إخوتك  ◄ 

وأخواتك وأصدقائك عن كيفية الحفاظ عىل 
سالمتكم.

إبالغ األشخاص الراشدين عن أي مصدر  ◄ 

للخطورة تكتشفه (مثل وجود سم مل يتم 
تخزينه جيداً).

التحدث مع والديك عن كيفية جعل منزلكم  ◄ 

أكرث سالمة وأمناً.
كتابة خطاب عن األشياء التي تحتاج إىل تغيري  ◄ 

يف الجوار املحيط بك – مثل الحديقة أو الشارع. 
اطلب املساعدة من شخص بالغ يف تحديد 

الجهات التي ميكن أن ترسل لها هذا الخطاب.

>⁄òÃ¸ÿ=
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صفحة 21

القصة للطفل (ماورو) وعمرہ 3 سنوات من املكسيك

عرث (ماورو) عىل لعبة متسخة انسكبت 
عليها مادة كيميائية.

وضع (ماورو) اللعبة يف فمه ولحس 
السم املوجود عليها.

أصيب (ماورو) باملرض وكان من 
الرضوري عالجه يف املستشفى.

لحسن الحظ، أمكن للطبيب معالجة 
(ماورو) وهو اآلن يف حالة جيدة. 

هل تتذكر مرة مرضت فيها 
بسبب تناولك شيئاً ساماً؟ 

ماذا حدث؟

اآلن بعد أن تعرفت عىل املزيد من املعلومات عن السموم، انظر إىل الصورة باألسفل.
هل تستطيع تحديد ورسم دوائر عىل السموم املوجودة؟ هناك 10 سموم عىل األقل موجودة 

يف الصورة.

انظر اآلن إىل الصورة باألسفل. هل تستطيع تحديد التعديالت التي طرأت عىل املطبخ حتى 
يكون أكرث أماناً وسالمة؟ هناك 9 تعديالت عىل األقل.

بعض البلدان لديها مراكز للسموم التي 
تقدم املعلومات واملساعدة يف حوادث 
التسمم. حاول أن تعرف إن كان هناك 

مركز سموم قريباً منك، واعرف رقم هاتفه، 
واحتفظ به بالقرب من هاتف منزلك.

سؤال شخص بالغ عن األشياء التي ال  ◄ 

تعرفها.

إبالغ شخص بالغ إذا وجدت شيئاً تظن  ◄ 

أنه سام.

إياك أبداً أن تلعب أو تلمس أو تشم أو  ◄ 

تتذوق األشياء التي تعرف أنها سامة. 

إياك أبداً أن تضع شيئاً ال تعرفه يف  ◄ 

فمك.  

إياك أبداً أن تتناول الدواء وحدك وال  ◄ 

تتناوله إال إذا أعطاك إياہ شخص بالغ.

إياك أبداً أن ترتك صغار األطفال  ◄ 

وحدهم بالقرب من األشياء التي تعرف 
أنها سامة.

احرص دامئاً عىل:
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إياك أبداً 
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Atul is playing behind his 
house with two friends

صفحة 22
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لقد أطلعك هذا الكتيب عىل كثري من األعامل التي تقي من اإلصابات. لكن اإلصابات ستستمر يف الوقوع، 
ومن الجيد أن تعرف ما عليك القيام به إذا تأذى شخص ما. وهذہ الصفحة تساعدك يف االستعداد 

والتأهب، حتى تكون قادراً عىل تقديم املساعدة عند الرضورة.

ÔÛá_�ÿ^=m˘_•^=Ω=ÓÑƒ_åª^

(مي لنغ) و (جنغ جنغ) كانتا يف 
طريقهام إىل املدرسة.

حدثت ضوضاء عالية، وفجأة سقط 
صبي ممدداً عىل الطريق. لقد وقع 

وتحطمت دراجته.

نادت (جنغ جنغ) عىل الولد لتعرف 
إذا كان أصابه مكروہ أم ال. كان الطفل 

يبيك ويرتجف وهو ميسك بساقه.

أرسعت (جنغ جنغ) لطلب املساعدة 
من أحد األشخاص البالغني، وظلت 

(مي لنغ) مع الصبي.
عندما 

وصلت سيارة 
اإلسعاف، قالت 
سيدة للطفلتني 

أنهام أنقذتا 
ساق الصبي 

من األذى 
الشديد ألنهام 

طلبتا املساعدة 
برسعة.

الحالة الطارئة هي حالة تحتاج إىل  التدخل والترصف الرسيع. إذا كانت الحالة 
الطارئة هي تعرّض أحد األشخاص إلصابة بالغة، فبإمكانك املساعدة، متاماً 

كام فعلت (مي لينغ) و (جنغ جنغ) اللتان ساعدتا الصبي الذي وقع من عىل 
دراجته. فأنت تستطيع:

الصياح بصوت عال لطلب املساعدة. وإذا مل يأت أحد، اذهب وابحث عن  1 .
أحد األشخاص البالغني املوجودين بالقرب منك.

البقاء مع املصاب، إال إذا كان عليك الذهاب لطلب املساعدة. 2 .
عدم محاولة تحريك املصاب – فهذا قد يجعل اإلصابة أسوأ. 3 .

تغطية املصاب بسرتة، أو بطانية، أو أي يشء يجعله يشعر بالدفء يف حاله  4 .
شعورہ بالربد.

اتباع توجيهات الكبار عند وصولهم لتقديم املساعدة.  5 .

إذا تأذيت أنت نفسك أو تأذى أحد آخر، فأول 
يشء عليك القيام به هو الصياح بصوت عال 

لطلب املساعدة. إذا مل يفلح ذلك ميكنك استخدام 
الهاتف لطلب املساعدة. كن مستعداً. قص 

النموذج املوجود جهة اليمني أو قم بإعداد منوذجاً 
شبيهاً به، واكتب يف الفراغات أرقام الهواتف 

املفيدة. ميكنك طلب املساعدة من أحد األشخاص 
البالغني إذا احتجت لذلك. واحتفظ بهذا النموذج 

بالقرب من هاتف املنزل أو يف مكان آمن.

أرقام هواتف الطوارئ

رشطة النجدة_____________________ 

املطافئ_________________________ 

 ________________________ اإلسعاف

 _______________________ املستشفى

أرقام أخرى مفيدة، مثل رقم هاتف عمل 
األب واألم، وأرقام هواتف الجريان، أو رقم 

هاتف الجد أو الجدة

 _______________________________

 _______________________________

 _______________________________
إذا مل يكن هناك هاتف موجود يف املنطقة التي تعيش فيها، تحدث مع والديك، أو مدرسك، أو 

شخص بالغ آخر عن املكان الذي ينبغي اللجوء إليه لطلب املساعدة إذا وقع أي مكروہ.

=‚‹=œàƒ^
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من املفيد االحتفاظ بأدوات اإلسعافات األولية يف مكان قريب حتى ميكن لألرسة االستفادة منها يف 
حالة وقوع اإلصابات الصغرية، مثل اإلصابات القطعية والكدمات. ارسم دائرة عىل األشياء املفيدة 

التي ينبغي تواجدها يف أدوات اإلسعافات األولية لدى األرسة.

الرشيط الالصق

مطهر

مرشوب الصودا

مقياس الحرارة (ترمومرت)

معالق

دبابيس األمان

بطة من املطاط

مقص

قفازات من الالتكس

ملقط

J=÷ÛËÑ‰=Ÿƒ=¬Ã_v
=ÔìàÕÿ^=÷ÿ=yÎkÍ=ÚËÑ7_Ã
IÔ·‹˝^=m^á_Îk~˘^=ÑÍÑwkÿ
=Ÿƒ=¬Ã_¢=„`=fiÂª^=‚‹Ë
=«äÕÿ^=÷f_k·Í=˘`Ë=÷ÛËÑ‰

Kˆá^È�ÿ^=Ú_·n`

االحتفاظ بقامئة لهواتف الطوارئ  ◄ 

بالقرب من هاتف املنزل.
االحتفاظ بأدوات اإلسعافات األولية  ◄ 

جاهزة. 
الصياح بأعىل صوت لطلب املساعدة يف  ◄ 

الحاالت الطارئة.
إذا مل ينجح ما سبق، اذهب وابحث عن  ◄ 

شخص بالغ موجود بالقرب منك، أو 
اتصل بالهاتف لطلب املساعدة.

التعرّف عىل املزيد مام ميكنك القيام به  ◄ 

للمساعدة يف الطوارئ – والتدرّب عىل 
ذلك.

التأكد من عدم تعرضك لألذى أثناء  ◄ 

مساعدتك لآلخرين. فمثًال يجب أن 
ال تعود مرة أخرى إىل داخل املنزل 

املحرتق، وال تزحف تحت املباين املنهارة، 
وال تقفز يف املاء إلنقاذ شخص آخر، وال 

تجري يف الشارع وراء شخص ما.

هل سبق وقدمت 
املعونة لحالة طارئة أو 

هل شاهدت حالة طارئة 
من قبل؟ ماذا حدث؟

�̂ ÑÎr=iáÑj
التدريب عىل اإلسعافات األولية يساعدك يف التعرف عىل املزيد من األشياء التي ميكنك 

القيام بها يف حالة الطوارئ. يف بعض البلدان هناك تدريب عىل اإلسعافات األولية 
لألطفال، وإن مل يكن ذلك متوفراً شّجع األشخاص البالغني يف أرستك عىل التدرّب عىل 

اإلسعافات األولية. التدرب عىل اإلسعافات األولية يتم يف مواقع مختلفة. ففي منطقتك 
ميكن أن يتم التدريب يف:

• خدمات الطوارئ الطبية • املستشفى 
• جمعية الهالل األحمر أو الصليب األحمر املحلية • املدرسة 

احرص دامئاً عىل:
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اإلجابة: جميع األشياء ما عدا مرشوب الصودا والبطة املطاطية!

صفحة 23
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اإلصابات ميكن أن تحدث، ولكن التعرف عىل املزيد من املعلومات عن اإلصابات وكيفية 
الوقاية منها ميكن أن ينقذ حياتك وحياة اآلخرين. وقد عرض هذا الكتيب كثرياً من األعامل 

التي ميكنك القيام بها لتجنب الحوادث والحد من إمكانية حدوث إصابات خطرية.
واآلن اخترب معلوماتك عن طريق وضع دائرة عىل اإلجابة الصحيحة أو الكتابة 

بأسلوبك. اإلجابات موجودة يف أسفل الصفحة.

اإلصابة هي أحد األسباب الرئيسية لوفيات األطفال  1 .
حول العامل.

خطأ صح    

النار الصغرية ميكن أن تنترش برسعة وتصبح كبرية  2 .
وخطرية. يف أي صورة مام ييل يكون اشتعال النريان 

أقل احتامالً؟

ب- أ-   

د- ج-   

الحرق بالسوائل الساخنة يسمى بالسمط. من أي  3 .
األماكن التالية يكون التعرض للامء الساخن ونشوء 

السمط أقل احتامالً؟
أ) إبريق الشاي.

ب) الصنبور.
ج) النهر.

د) فنجان الشاي أو القهوة.

إذا تعرضت قدمك للسمط مبياہ االستحامم  4 .
الساخنة، فيجب عليك:

أ) عدم القيام بأي يشء.
ب) وضع القدم يف ماء بارد.

ج) وضع كريم عىل السمط.

. 5 يضغط أصدقاؤك عليك لفعل يشء تشعر أنه غري 
آمن. وعليك أن ترفض ذلك وتقول ال. فأي من 

الجمل التالية ميكنك قوله؟
أ) "حسناً، وهو كذلك، إذا أردتم مني عمل 

ذلك."
ب) "إذا كنتم أصدقايئ حقاً، فال ترغموين عىل فعل ذلك."

ج) "أنا ال أرغب يف ذلك، شكراً."

عليك اختيار مكان آمن لتلعب فيه أنت  6 .
وأصدقاؤك. فأي األماكن التالية تبدو أكرث أماناً؟

ب- أ-   

د- ج-   

أي العبارات التالية عن السموم هي عبارات  7 .
خاطئة؟

أ) الخزانات املغلقة واألرفف املرتفعة هي أماكن 
جيدة لحفظ السموم.

ب) السموم قد تكون ذات طعم ورائحة طيبة.
ج) إذا كنت ال تعرف يشء ما، فأفضل طريقة 

للتعرف عليه هو أن تضعه يف فمك.
د) السموم تكون يف جميع األشكال واألحجام وقد 

تكون غري مرئية.
أنت تساعد أخاك الصغري يف ارتداء خوذة الرأس  8 .

للتجوال بالدراجة. فأي العبارات التالية لن تقولها 
له؟

أ) تأكد من أن الخوذة ال تغطي عينيك – 
فالخوذة يجب أن تستقر حافتها أعىل 

الحاجبني مبسافة تساوي عرض إصبعني.

ب)  ال تهتم بربط رشيط الذقن.
ج)  الخوذة يجب أن تكون عىل مستوى متوازن 

فوق الرأس – ال متيل كثرياً ناحية األمام أو 
الخلف.

د)  تأكد من ارتداء الخوذة دامئاً أثناء التجوال 
بالدراجة – فهذا يقلل احتامل تعرضك إلصابة 

الرأس يف حالة الوقوع من الدراجة.
اكمل الكلمة املفقودة الستكامل قاعدة السالمة  9 .

التالية:
 قبل عبور الطريق، يجب 

عليك التوقف و_____ واإلنصات.
ارسم دائرة عىل ثالث صور توضح طرق الحفاظ  10 .

عىل السالمة يف السيارة أو الدراجة النارية:

ب- أ-   

د- ج-   

ضع دائرة عىل اإلجابة صح أو اإلجابة خطأ املالمئة  11 .
لكل عبارة من العبارات التالية عن الغرق:

أغلب األطفال يتعرضون للغرق يف املناطق 
املحيطة مبنازلهم أو داخل منازلهم.

خطأ صح   

من األمان أن تسبح وحدك.
خطأ صح    

ليس هناك رضورة الرتداء سرتة النجاة أثناء 
التواجد يف القارب.

خطأ صح   

إياك أبداً أن تدفع أحداً أو تقفز عليه وأنتام 
يف املاء.

خطأ صح   

ضع دائرة عىل ثالثة أعامل تفيد يف مساعدة من  12 .
يتعرضون إلصابة بالغة:

أ) صح بأعىل صوت طالباً النجدة.
ب) حرّك الشخص إىل مكان أكرث أمانا.ً

ج) قم بتغطية املصاب بسرتة إذا شعر بالربد.
د)  اتبع توجيهات الكبار البالغني عندما يصلون 

إىل املوقع.

Wà‘Üj=
=⁄òÃ`=Ô‹˙åÿ^=
Ô‹^Ñ·ÿ^=‚‹

Wà‘Üj=
=⁄òÃ`=Ô‹˙åÿ^=
Ô‹^Ñ·ÿ^=‚‹

ارتد مستلزمات األمان – استخدم بقدر  ◄ 

املستطاع معدات الوقاية املالمئة ملقاسك 
(مثل خوذة الرأس والسرتة العاكسة). 

احرص عىل اللعب يف األماكن والساحات  ◄ 

اآلمنة.
تدرّب - وتعرّف عىل اإلصابات وكيف  ◄ 

متنع حدوثها.
احرص عىل اللعب اآلمن – اخرت  ◄ 

جيداً األلعاب اآلمنة وتجنب األلعاب 
الخطرية.

اإلجابات: 1= صح 2= ب 3= ج 4= ب  
 5= ب، ج 6= د 7= ج 8= ب    9= والنظر

 10= أ، ب، د 11= صح، خطأ، خطأ، صح 12= أ، ج، د 
(تحريك املريض قد يجعل اإلصابة أسوأ). 
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