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برعايتها يفخر 

في المنزل
منزلهم.  هاتف  ورقم  وعنوانهم  بالكامل  أسماءهم  األطفال  علم   

احرص على معرفتهم اسمك الكامل.
عملك  مكان  في  بك  االتصال  كيفية  األطفال  يعرف  أن  على  احرص   

أو على هاتفك المحمول.
الطوارئ 911 والوقت  خدمة  من  االستفادة  كيفية  األطفال  علم   

المناسب لالستعانة بها، واحرص أن يكون لديهم شخص بالغ 
محل ثقة لالتصال به إذا شعروا بالخوف أو واجهتهم حالة طارئة.

أي  إلى  للتحدث  فتحها  وعدم  موصدة  إلبقاء األبواب  األطفال  وجه   
شخص في حال بقائهم بمفردهم في المنزل. 

لرعاية  شخًصا  اختيارك  بعناية. بعد  األطفال  جليسات  اختر   
أطفالك، ُعد إلى المنزل في وقت غير متوقع لالطمئنان عليهم. 

اسأل األطفال عن التجربة التي مروا بها وأنصت بانتباه إلجاباتهم.

الذهاب للمدرسة والعودة منها
صاحب أطفالك سيًرا أو بالسيارة في طريق الذهاب للمدرسة والعودة   

منها، ودلّهم على أهم معالم الطريق واألماكن اآلمنة التي يستطيعون 
اللجوء إليها إذا ما تعقبهم أحدهم أو كانوا في حاجة للمساعدة. 

ركوبهم  أو  سيرهم  عند  أصدقائهم  أحد  باصطحاب  األطفال  ذكّر   
الدراجة إلى المدرسة، والبقاء في مجموعات عند االنتظار في 

محطة الحافالت. 

عليهم  أنت  أشرت  إذا  إال  شخص  أي  مع  الركوب  من  األطفال  حذر   
بذلك في كل مرة.

أثناء التجول والتنزه
اصطحب األطفال في جولة سيًرا على األقدام في المنطقة   

المحيطة، وأخبرهم أي من المنازل يمكنهم زيارتها من دونك. 
المنزل. من  الخروج  قبل  االستئذان  األطفال  علم   

المنزل. خارج  بمفردهم  اللعب  أو  السير  بعدم  األطفال  ذكّر   

شيء يشعرهم  أي  يرفضوا  أن  المقبول  من  بأنه  األطفال  ذكّر   
بالخوف أو عدم االرتياح أو االرتباك. علم األطفال أن يخبروك عن أي 

شيء أو أي شخص يسبب لهم هذه المشاعر.
اإلطالق، سواء كان  على  سيارة  أي  من  االقتراب  عدم  األطفال  علم   

بها ركاب أو ال إال إذا كانوا برفقة أحد أولياء األمور أو األوصياء أو 
أحد البالغين اآلخرين محل الثقة.

فيها.  تصرفهم  كيفية  عن  األطفال  واسأل  افتراضية  مواقف  تخيل   
ستطلب  للمساعدة؟ من  واحتجت  دراجتك  عن  سقطت  لو  ”ماذا 

منه المساعدة؟“ 

الخطط. في  تغيير  أي  حدوث  عند  معك  التشاور  األطفال  علم   

إليه  الوصول  يسهل  مركزيًا  مكانًا  العائلية، حدد  أثناء النزهات   
للتقابل عنده في حال افترقتم.

العامة.  األماكن  في  المساعدة  على  العثور  كيفية  األطفال  علم   
حدد األشخاص الذين يستطيع األطفال طلب المساعدة منهم، 

مثل رجال الشرطة وحراس األمن وموظفي المحال التجارية الذين 
يحملون بطاقات تعريف.

المحتملة  المخاطر  على  التعرف  كيفية  تعلم  على  األطفال  ساعد   
تفاديها بحيث يمكنهم التعامل معها في حال وقوعها.

بهم، فعليهم  اإلمساك  شخص  أي  حاول  إذا  أنه  األطفال  علم    
جذب األنظار إليهم وبذل قصارى جهدهم للفرار عن طريق الركل 

والصراخ والمقاومة. 

25 طريقة للزيادة من 
سالمة األطفال
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على اإلنترنت
 www.NetSmartz.org تعّرف على اإلنترنت. قم بزيارة موقع

إلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات حول السالمة على 
اإلنترنت.

داخل  مشتركة  مساحة  في  باألسرة  الخاص  الكمبيوتر  جهاز  ضع 
المنزل، بدًال من وضعه في غرفة نوم الطفل. راقبهم أثناء الوقت 

الذي يقضونه على اإلنترنت والمواقع اإللكترونية التي يزورونها، وضع 
قواعد الستخدام اإلنترنت.

من  الوصول  األطفال  يستطيع  التي  األخرى  السبل  على  تعرف 
خاللها إلى اإلنترنت في المدرسة أو المكتبات أو منازل األصدقاء. 

االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الخصوصية  بإعدادت  استِعن 
للحد من تواصلهم مع المستخدمين غير المعروفين، وتأكد من 
أن األسماء المستخدمة في تلك المواقع ال  تكشف الكثير من 

المعلومات حول األطفال.
اإلنترنت  شيء على  أي  صادفهم  إذا  إخبارك  على  األطفال  شجع 

أشعرهم بالحزن أو الخوف أو االرتباك.
عن  أو  عنهم  الكثير  تكشف  معلومات  أي  نشر  من  األطفال  حذر 

أصدقائهم أو أي صور غير مناسبة ألنفسهم أو ألصدقائهم على 
اإلنترنت.
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