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 أعزائي اآلباء،
 

. ھا قد بدأت مرحلة جدیدة من حیاة طفلكم، وأصبح اآلن في المدرسة، وبالتالي ھو في طریقھ نحو مزیٍد من االستقاللیة
. ض بشكل أكبر لمخاطر حركة المرورإلى المدرسة بمفرده في المستقبل، وبالتالي سیتعر الذھابسیتعین على طفلك 

باإلضافة إلى . یتصرف األطفال بشكل أكثر عفویة بسبب سنھم الصغیر؛ وبالتالي یكونون أقل حذًرا في كثیٍر من األحیان
 .ھناك ظروف مروریة غیر اعتیادیة، وخصوًصا في ساعات الصباح، ال یستطیع األطفال التعامل معھا بسھولةیكون ذلك، 

 
مھمة مساعدة األطفال في التعامل مع ھذه التجارب الجدیدة، غیر أنھ ال ینبغي ترك  -بوصفھم بالغین  -اآلباء  تقعا علىیقع 

 .مھمة السالمة في طریق المدرسة على عاتق اآلباء بمفردھم، بل یجب أن تتعاون المدرسة والبلدیات واآلباء معًا
 

 :طط لطریق المدرسة، وتمت مراعاة القواعد التالیة فیھمن أجل إیجاد أكثر طرق المدرسة أمانًا، تم إعداد خ
 
یعبر األطفال أقل قدر ممكن من طرق سیر المركبات. 

  إذا استلزم األمر عبور طریق لسیر المركبات، فیجب أن یتم ذلك دائًما قدر اإلمكان عند 
 .التقاطعات وملتقى الطرق، ولیس من منتصف الطریق

 ة المرور الكثیفة أو السریعة نسبیًا من أماكن مناسبة بھا إشارات مرور للمشاة أو العبور یجب عبور الشوارع ذات حرك
 .من معابر المشاة

 
 .طرق المدرسة الموصى بھا لیست دائًما األقصر، ولكنھا األكثر أمانًا على أي حال

 
ابدؤوا بھذا  -آباء، یجب علیكم دعم جھود مدینة كارلسروه والسیر في طریق المدرسة المحدد عدة مرات مع طفلكم بكونكم 

باإلضافة إلى ذلك، . من المھم أیًضا التنبیھ على المخاطر. في عطلة نھایة األسبوع عندما تكون حركة المرور أقل كثافة
 .بطریق المدرسة المحدد عندما یذھب إلى المدرسة بمفردهعلیكم التحقق الحقًا من أن طفلكم یلتزم أیًضا 

 
كما أن علیكم أیًضا توضیح التصرف . یجب أن تكونوا دائًما قدوة لطفلكم من خالل عبوركم أنتم للشارع من المعابر اآلمنة

ع من بین الخاطئ لمستخدمي الطریق اآلخرین، الذین یعبرون الشارع بینما اإلشارة حمراء، أو یخرجون إلى الشار
 . السیارات المصفوفة على سبیل المثال

 
سنوات تقریبًا،  6نقدم لكم عن طریق ھذا المنشور خطة طریق المدرسة لمنطقتكم، وتتم مراجعتھا بانتظام مرة واحدة كل 

 أو أكثر من مرة عند الضرورة. یمكنكم أیًضا تنزیل خرائط طریق المدرسة من اإلنترنت على الموقع اإللكتروني
https://www.karlsruhe.de/mobilitaet-stadtbild/mobilitaet/zu-fuss-in-karlsruhe-unterwegs/schulwegplaene-der-grundschulen 

 .منى لكم وألطفالكم بدایة جیدة للمدرسةنت
 

 زمارتن لین
 رئیس البلدیة
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