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 أولیاء األمور األعزاء،

 لقد بدأت المدرسة وبدأ وقت مثیر مليء بالتوقعات لكم ولطفلكم. فھناك بیئة جدیدة، وأصدقاء جدد، وتحدیات جدیدة في انتظارھم.

 وسوف یعتاد طفلك بسرعة على الحیاة الیومیة الجدیدة. یمكنك مساعدتھ على االستعداد جیًدا للیوم الجدید في الصباح.

ا لبدء الیوم الدراسي. ولكن ما الشيء الذي ال یمكن بأي حال من األحوال أن   فبعد وجبة إفطار ممتعة، سیكون طفلك مستعّدً
ینقصكم؟ إنھا بالطبع وجبة طعام الفسحة تأكدوا من أن طفلكم یتغذى بشكل جید ومتوازن في المدرسة. ألنھ مع تعزیز عادات 

األكل الصحیة، یمكنكم أیًضا إرساء األساس لنظام غذائي واٍع في المستقبل.

 نظًرا ألن أطفال المدارس الجدد لم یعتادوا بعُد على الجلوس في ھدوء لفترات طویلة من الوقت، فإن الطریق إلى المدرسة ھو 
وسیلة ممتازة لقضاء بعض الوقت خارج الفصل الدراسي.

إن الحركة في الھواء النقي بالمناسبة ال تشجع على التركیز فقط، بل إن ذلك سیجعل الطفل أیًضا قادًرا على االستیعاب واإلنجاز 
بشكل أفضل في المدرسة ویجعلھ أكثر انتباھًا في حركة المرور.

 ھناك طریقة رائعة للحفاظ على الحركة الیومیة وھي ما یسمى بـ "Walking Bus". وفیھا یسیر شخص أو أكثر من البالغین 
على طریق ثابت مع طفلھم (أطفالھم) ویأخذون معھم تالمیذ المدارس اآلخرین على طول الطریق من عدة "محطات". وھكذا 

یأتي الجمیع إلى المدرسة ویعودون إلى المنزل بشكل آمن - ویتعلمون في الوقت نفسھ السلوك الصحیح في حركة المرور واالنتباه 
ا بذلك؟ فانضم إلى اآلباء اآلخرین في منطقتك إلنشاء "Walking Bus". یمكن العثور على جمیع  لبعضھم البعض. إذا كنت مھتّمً

stiftung.adac.de/sicherheitsaktion على موقعنا اإللكتروني على "Walking Bus" المعلومات حول موضوع

 كجزء من اإلجراء األمني، فإننا ندعم أیًضا المعلمین من خالل برنامج Schul-Fit-Programm الخاص بنا. نرید مًعا تعزیز 
السالمة والرؤیة والحركة لمستخدمي الطرق األصغر لدینا.

 نسعد بدعمكم ونتمنى لطفلكم بدایة مدرسیة مثیرة!

 مع خالص التحیة

ADAC الدكتور المھندس أندریا دافید، مدیر مؤسسة 

بدایة آمنة ونشطة لوقت المدرسة - من خالل إجراءاتنا األمنیة.

إلى أولیاء أمور تالمیذ المدارس الجدد في عام 2019.


