Անցորդներին ուղղված անվտանգության խորհուրդներ

Երբ ձեր երեխան դպրոց է գնում, կամ գնում է պուրակ կամ ընկերոջ տուն, ապա անհրաժեշտ է իմանալ այս խորհուրդները, որպեսզի անվտանգ ձևով տեղ
հասնի։

Երեխաներին ուսուցանեք

Ուշադրությունը շեղող բաների

անվտանգության առաջին

նկատմամբ միջռցներ ձեռք արեք

քայլերը
 Ամենալավը այն է, որ անցնեք
մայթերով կամ ճանապարհներով,
փողոցի անկյուններով և
անցումներով։ Վնասների
մեծամասնությունը շատ ավելի
քանակով տեղի են ունենում
թաղամասերի միջնամասում քան
խաչմերուկներում։ Եթե մայթեր չկան,
ապա քայլեք երթևեկությանը դեմ
դիմաց։ Մեքենաներից հեռու քայլեք։
 Երեխաներին ուսուցանեք, որ վայր դնեն բոլոր սարքերը, նայեն
ձախ, աջ հետո նորից ձախ և անցնեն փողոցը։
 Երեխաներին խրատեք, որ փողոցն անցնելուց առաջ, աչքերով

 Երեխաներին խրատեք, որ խիստ
ուշադրություն դարձնեն, երբ օգտագործում
են իրենց հեռախոսներն ու էլեկտրական
սարքերը։ Անհրաժեշտ է դրանք չօգտագործել,
երբ անցնում են փողոցը։ Անհդաժեշտ է այս
ուղղությամբ խրատել հատկապես
պատանիներին։
 Ուշադիր եղիր մյուսների նկատմամբ։ Եթե նրանց ուշադրությունը
շեղված է և վտանգում է իր կյանքը, խոսիր նրա հետ։
 Եթե ձեր երեխային անհրաժեշտ է ձեռքի հեռախոսով խոսել, ապա
անհրաժեշտ է կանգնել, անվտանգ տեղ փնտրել և խոսել։
 Նախքան փողոցն անցնելը անհրաժեշտ է ականջակալները հանել,
ձայնը անջատել և հետո անցնել փողոցը։

նայեն վարորդին, ուշադիր լինեն այն մեքենաների նկատմամբ,
որոնք շրջվում են կամ մեքենան հետ են տալիս։ Նրանց ուսուցանեք,



որ երկու մեքենաների արանքից դուրս չվազեն կամ անցնեն փողոցը։
 10 տարեկանից ցածր երեխաները պարտավոր են փողոցն

Բնակավայրերում հատուկ

անցնել չափահասի ուղեկցությամբ։ Ամեն մի երեխա տարբեր է։
Զարգացման տեսանկյունից ելնելով, մինչև 10 տարեկան
երեխաների համար դժվար է գիտակցել արագությունն ու
տարածությունը։
 Եթե մթության մեջ եք քայլում, ապա անհրաժեշտ է աչալուրջ
լինել։ Զգոն եղեք և վարորդների համար տեսանելի եղեք։
Հետիոտնի ոչ միտումնավոր
վնասները Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներում 5-ից մինչև 19
տարեկանների համար համարվում
է մահածության 5-րդ
պատճառը։Պատանիների կյանքը
ամենավտանգավոր գոտում է
գտնվում։ Նրանց մահածությունը
երկու անգամ ավելի է, քան
ավելի փոքրերինը և համարվում
են երեխա-հետիոտնների
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Աչալուրջ քշիր

ուշադրությամբ քշիր։ Ուշադիր եղիր
մոտոցիկլիստների, հեծանվորդների,
քայլողների ու վազողների նկատմամբ,
որոնց ուշադրությունը կարող է
շեղված լինել և հանկարծակի կարող
են փողոց դուրս գալ։
 Երբ մեքենա ես վարում, անհրաժեշտ
է ձեռքի հեռախոսը և այլ խանգարող
բաները ետևի աթոռին դնել կամ աչքից
հեռու պահել։
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