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مظلة الحامية التأمينية املجانية ضد الحوادث

أعزايئ اآلباء،
وال يدور ذلك فقط حول طريق مدريس آمن أو
سوف يلتحق طفلكم قريبا باملدرسة .وهو ما
يستدعي االنتباه ألمور كثرية .عىل سبيل املثال األمان رشاء حقيبة مدرسة مناسبة .ولكن لياقة طفلكم
عىل طريق املدرسة .أو املظلة التأمينية أثناء الحصص أيضا مهمة بالنسبة لنا .ويشمل هذا يف املقام األول
الحركة الكافية .ألن :الطفل الذي يعاين من نقص
املدرسية .هل كنتم تعلمون أن هذا ال يكلفكم أي
الحركة يتعرض لحوادث متكررة ،وال يفهم الدروس
يشء؟ حيث تتوىل املدن والبلديات تكلفة مظلة
جيدا .وحتى يتسنى لكم دعم طفلكم ببداية آمنة
الحامية التأمينية ألطفالكم يف شلسفيج هولشتاين
وجيدة يف الحياة املدرسية ،جمعنا لكم كآباء أهم
ومدينة هامبورج الحرة والهانزية .نحن ،صندوق
املعلومات.
التأمني ضد الحوادث نورد ،مظلة الحامية التأمينية
املختصة .مهمتنا هي منع وقوع الحوادث وتسوية
صندوق التأمني ضد الحوادث نورد
املطالبات .ويف هذا الكتيب نقدم لكم النصائح
لتسهيل دخول طفلكم إىل املدرسة.

Kostenloser Unfallversicherungsschutz

يعد صندوق التأمني ضد الحوادث نورد هو الجهة
املقدمة للمظلة التأمينية القانونية ضد الحوادث
لألطفال بالحضانة يف شلسفيج هولشتاين وهامبورج.
فلدينا يتمتع التالميذ والتلميذات مبظلة تأمينية
أثناء الحصص املدرسية والفعاليات املدرسية األخرى
وكذلك عىل جميع طرق املدرسة.
يتمتع األطفال مبظلة تأمينية:
•أثناء الحصص املدرسية وفرتات االسرتاحة
والفعاليات املدرسية (أيضا عىل سبيل املثال يف
الجوالت والنزهات والرحالت املدرسية)،
•عىل الطرق املبارشة الواقعة بني املسكن واملدرسة
أو يف األماكن التي تقام بها فعالية مدرسية .وال
يهم يف ذلك نوع وسيلة التنقل املستخدمة عىل
طريق املدرسة .وأيضا مسألة ما إذا كان الطفل
هو املتسبب يف تعريض نفسه للحادث ،فإن ذلك
لن ميس مظلة الحامية التأمينية.
ما يتعني القيام به عند وقوع حادث:
•ذا وقع حادث أثناء وقت املدرسة ،فسوف تقوم
سكرتارية املدرسة باتخاذ كافة التدابري الالزمة.
وبعد ذلك يعلم صندوق التأمني ضد الحوادث
بذلك من خالل بالغ بالحادث حيث يتكفل بعد
وقوع حادث الحضانة بتكاليف العالج.
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•ذا وقع الحادث عىل الطريق أو إذا مل يتم التوجه
بطفلكم إىل الطبيب بسبب حادث الحضانة
إال يف وقت الظهرية ،فيتعني عليكم كآباء إبالغ
الحضانة بذلك .وعندئذ يتكفل صندوق التأمني
ضد الحوادث بالتكاليف يف حالة وجود التغطية
التأمينية .ويف هذه الحالة ال يكون صندوق التأمني
الصحي الخاص بكم هو الجهة املختصة.
•وأيضا بعد وقوع حادث بسيط يف الحضانة ،عليك
أن تتأكد أن هذا الحادث مسجل فيام يطلق عليه
"سجل حوادث" الحضانة .وهذا األمر مهم ،يف
حالة إذا توجب فيام بعد زيارة الطبيب بسبب
الحادث.
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خدماتنا :تقديم العالج بكافة الوسائل املناسبة

Unsere Leistungen: die Heilbehandlung mit allen geeigneten Mitteln

التقاعد:
إذا كانت صحة الطفل ضعيفة لفرتة طويلة ،نبحث
إمكانية منح معاش تقاعد.
لتجنب وقوع الحادث من األساس
نحن معنيون أيضا بالوقاية من الحوادث يف املدارس.
لذلك يدعم صندوق التأمني ضد الحوادث نورد
املدارس بالقول والفعل .ولذلك ندعم العديد من
األنشطة لخفض أعداد الحوادث .كام أننا نعتمد أيضا
عىل مساعدتكم يف هذا الشأن .ألنكم كآباء ميكنكم
فعل الكثري بغية الحفاظ عىل صحة طفلكم.
يهتم صندوق التأمني ضد الحوادث نورد من خالل
تدابري وتجهيزات خاصة بتحقيق أقىص ما يستطيع
من عالج مبكر وفعال .وتُ نح هذه الخدمة العالجية
دون حد زمني وتشمل بوجه خاص العالجات الطبية
وعالجات األسنان وكذلك تلقي العالج يف املستشفى.
وتشمل هذه الخدمات أيضا تكاليف النقل ونفقات
السفر الرضورية وتوفري األدوية والعالج ،فضال عن
تقديم الرعاية.
تنبيه :تكاليف العالج الطبي الخاص غري قابلة
لالسرتداد .ويلتزم مقدمو الخدمة بتسوية الحساب
مع صندوق التأمني ضد الحوادث مبارشة.
املساعدات املدرسية واملهنية الخاصة:

رجاء:
أذا استدعى األمر إحضار الطفل املصاب بإصابة
بسيطة للطبيب ،تتحمل دور الحضانة مسؤولية
الذهاب به بسيارة أجرة وعدم استدعاء املطافئ.
حيث ينبغي أن تكون سيارات اإلسعاف تحت
ترصف املصابني بإصابات خطرية .نرجو أن
تتفهموا هذا اإلجراء وتساعدونا يف تنفيذه.
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الحقيبة املدرسية
Der Schulranzen

الحقيبة املدرسية هي أهم رمز ملرحلة جديدة من
مراحل الحياة .وليك تستمر نشوة السعادة بها،
احرصوا عىل مراعاة اآليت ...
 ...عند الرشاء
مراعاة رقم  .DIN 58 124فالحقيبة املزودة بهذا
الرقم تفي بأهم االشرتاطات الالزمة ،يك يكون طفلك
محصنا بشكل مالئم للطريق املدريس .ال يزيد وزن
الحقيبة وهي فارغة عىل  1,2كيلوجرام .وهي مزودة
بأحزمة حمل مبطنة ،وبذلك يتم توزيع حمل الوزن
بشكل جيد للغاية .وليك يكون الطفل واض ًحا عىل
نحو أفضل بالنسبة للسائقني يف فصل السنة املظلم،
تم تزويد الحقيبة بأرشطة عاكسة وأسطح تحذيرية
بلون أحمر برتقايل.
 ...يف اليوم املدريس
مراعاة الوزن والوضعية الصحيحة للحقيبة املدرسية
املمتلئة .يجب ضبط أحزمة الحمل عىل وضع قصري
بحيث تكون الحقيبة مبا تحويه من وزن قريبة
ومالصقة للجسم .وهذه هي الطريقة الوحيدة التي
تجعل الحقيبة ترتكز عىل الكتفني وبالتايل توفر
الحامية للعمود الفقري لطفلك.
هل تصبح الحقيبة املدرسية أثقل وزنا يوما بعد
يوم؟ إذن عليك أن تتحقق من أن الكتب واألدوات
املدرسية األخرى التي يصطحبها طفلك يتم
استخدامها فعليا كل يوم .قم بالتنسيق يف هذا الشأن

مع املعلمني .ويف الغالب تتمثل الحلول يف إمكانية
إبقاء األشياء يف غرفة الفصل .أم أن طفلك ال يفضل
أن يحزم حقيبته؟ قد يكون من الخطأ إعفاء الطفل
كليا من عبء حمل الحقيبة .فأنت بذلك تحرم
الطفل من مترين يومي يساعد يف تقوية عضالت
الظهر.
نصيحة :انظر يف الحقيبة الرياضية لطفلك بصفة
دورية .إذا غسلت املالبس الرياضية مرارا ،ستتجنب
املخاطر الصحية الناجمة عن الجراثيم والبكترييا.

بعد الحوادث الجسيمة يتم توفري كافة اإلجراءات
الرتبوية (مثال إتاحة الدروس باملستشفى) ،لتوفري
إمكانية تأهيل مدريس وتأهيل مهني الحق عىل نحو
يناسب قدرات الطفل املصاب.

4

5

مفعم باألمان
صندوق التأمني ضد الحوادث نورد | هكذا يصري وقت املدرسة
ً

التدريب عىل طريق املدرسة

يحتاج األطفال الحركة

Den Schulweg trainieren

Kinder brauchen Bewegung

هكذا تكون أنت وطفلك يف أمان عىل الطريق:
•استخدم دامئا طرق املشاة وخطوط عبور املشاة،
•دع الطفل يسري عىل مسار السري جهة الداخل،
وليس عىل حافة الطريق،
•انتبه للمنعطفات املرورية من خالل إشارة املرور.
بصفة خاصة يف حالة الشاحنات احرص عىل
التواصل بالنظر مع السائق وتأكد من أنك لست
متواجدا يف الزاوية غري املرئية بالنسبة له،
•انتظر وقوف السيارات عند خط عبور املشاة.
وهنا أيضا احرص عىل التواصل بالنظر مع السائق،
قم بتمرين طفلك عىل طريق املدرسة .وباألحرى
يف الوقت املناسب قبل أول يوم مدريس  -أيضا يف
األوقات التي سيكون طفلك خاللها يف الطريق فيام
بعد .قم بتدريبه عىل كيفية الترصف يف مكامن
الخطر الخاصة ،مثال يف التقاطعات كثيفة املرور أو
غري الظاهرة بوضوح.
يشعر التالميذ املبتدئني بصفة خاصة بالعجز رسيعا
من جراء املهام الجديدة التي يجدوا أنفسهم
مضطرين ملواجهتها يف الوقت الراهن .ويف الواقع
ال يستطيع األطفال إال بداية من سن عرش سنوات
تقدير مخاطر الطريق املتعددة بشكل صحيح
والتغلب عليها بشكل آمن .ولهذا الغرض يتعني عليك
اصطحاب طفلك عىل الطريق سريا ً عىل األقدام يف
بداية وقت املدرسة.
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•وال تعرب الطريق إال عند توقف جميع السيارات،
•قبل عبور الشارع ،انتظر دامئا عىل الرصيف أو
خط الرؤية ،حتى تتمكن من عبور الطريق بأمان،
•ال تعرب الطريق إال من مواضع ظاهرة بوضوح.
ينبغي أن يرتدي طفلك مالبس فاتحة اللون .ضع
عاكسات عىل الحقيبة املدرسية واملالبس ،حتى
يستطيع مستخدمو الطريق اآلخرين رؤية طفلك
بشكل أفضل .وهو أمر مهم للغاية ،ال سيام يف
الخريف والشتاء.

تظهر الدراسات الحديثة أن عدم مامرسة أطفالنا
للرياضة له حقا عواقب وخيمة .فالكثري من األطفال
يف سن ما قبل املدرسة ال يستطيعون السري إىل
الخلف أو القفز عىل ساق واحدة! وال يؤثر هذا
القصور عىل النمو البدين لألطفال فحسب ،بل يؤثر
أيضا عىل منوهم الذهني .ألن من مل يتعلم السري إىل
الخلف ،ال يستطيع أيضا التفكري قدما!
وألن التحرك كثريا من شأنه أيضا ضامن سالمة
الحركة ،وهي ميزة مهمة لتجنب وقوع الحوادث.
لذلك قدم لطفلك وسائل كثرية للحركة .يف ساحة
اللعب أو النادي الريايض ميكنه أن يتطور جسديا
وذهنيا عىل نحو مثايل وينمو بشكل صحي .كام أن
الرياضة املدرسية مهمة للنمو البدين الصحي لطفلك.
لذا حفز طفلك مرارا وتكرارا بااللتزام يف الحضور.
استيقظوا يف الصباح املبكر معا وتناولوا اإلفطار.
خذوا وقتكم صباحا وتناولوا اإلفطار مع طفلكم.
األطفال الذين يتناولون الطعام يف املنزل قبل
الذهاب للمدرسة ،ليسو فقط أكرث يقظة ،بل وأرسع
استجابة وأكرث كفاءة يف املدرسة .فهم يشعرون أنهم
أفضل وأكرث اتزانا بشكل كبري ،عندما يبدأون يومهم
بسالسة ودون توتر.
وحتى إذا تعذر عىل طفلك أن يأكل كثريا يف الصباح،
ميكنكم بدء اليوم بداية هادئة مع وجبة إفطار
صغرية .وميكنه تناول اإلفطار "الكبري" يف الفسحة
فيام بعد.
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