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أعزائي اآلباء،

ها قد بدأت مرحلة جديدة من حياة طفلكم، وأصبح اآلن في المدرسة، وبالتالي هو في طريقه نحو مزيٍد من االستقاللية
ض بشكل أكبر لمخاطر حركة المرورإلى المدرسة بمفرده في المستقبل، وبالتالي سيتعر الذهابسيتعين على طفلك 

باإلضافة إلى يتصرف األطفال بشكل أكثر عفوية بسبب سنهم الصغير؛ وبالتالي يكونون أقل حذًرا في كثيٍر من األحيان
هناك ظروف مرورية غير اعتيادية، وخصوًصا في ساعات الصباح، ال يستطيع األطفال التعامل معها بسهولةيكون ذلك، 

مهمة مساعدة األطفال في التعامل مع هذه التجارب الجديدة، غير أنه ال ينبغي ترك بوصفهم بالغين اآلباء  تقعا علىيقع 
مهمة السالمة في طريق المدرسة على عاتق اآلباء بمفردهم، بل يجب أن تتعاون المدرسة والبلديات واآلباء معًا

طط لطريق المدرسة، وتمت مراعاة القواعد التالية فيهمن أجل إيجاد أكثر طرق المدرسة أمانًا، تم إعداد خ

يعبر األطفال أقل قدر ممكن من طرق سير المركبات

  إذا استلزم األمر عبور طريق لسير المركبات، فيجب أن يتم ذلك دائًما قدر اإلمكان عند  

التقاطعات وملتقى الطرق، وليس من منتصف الطريق

 ة المرور الكثيفة أو السريعة نسبيًا من أماكن مناسبة بها إشارات مرور للمشاة أو العبور يجب عبور الشوارع ذات حرك
  من معابر المشاة

طرق المدرسة الموصى بها ليست دائًما األقصر، ولكنها األكثر أمانًا على أي حال

ابدؤوا بهذا آباء، يجب عليكم دعم جهود مدينة كارلسروه والسير في طريق المدرسة المحدد عدة مرات مع طفلكم بكونكم 
باإلضافة إلى ذلك، من المهم أيًضا التنبيه على المخاطرفي عطلة نهاية األسبوع عندما تكون حركة المرور أقل كثافة

بطريق المدرسة المحدد عندما يذهب إلى المدرسة بمفردهعليكم التحقق الحقًا من أن طفلكم يلتزم أيًضا 

كما أن عليكم أيًضا توضيح التصرف يجب أن تكونوا دائًما قدوة لطفلكم من خالل عبوركم أنتم للشارع من المعابر اآلمنة
ع من بين الخاطئ لمستخدمي الطريق اآلخرين، الذين يعبرون الشارع بينما اإلشارة حمراء، أو يخرجون إلى الشار

السيارات المصفوفة على سبيل المثال

سنوات تقريبًا،  6نقدم لكم عن طريق هذا المنشور خطة طريق المدرسة لمنطقتكم، وتتم مراجعتها بانتظام مرة واحدة كل 
 أو أكثر من مرة عند الضرورة .يمكنكم أيًضا تنزيل خرائط طريق المدرسة من اإلنترنت على الموقع اإللكتروني

https://www.karlsruhe.de/mobilitaet-stadtbild/mobilitaet/zu-fuss-in-karlsruhe-unterwegs/schulwegplaene-der-grundschulen 
تمنى لكم وألطفالكم بداية جيدة للمدرسةن
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