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حامية مجانية للتأمني ضد الحوادث

Kostenloser Unfallversicherungsschutz

أعزايئ اآلباء،

يعد صندوق التأمني ضد الحوادث بوالية راينالند بفالز هو
الجهة املقدمة للمظلة التأمينية القانونية ضد الحوادث
للتالميذ .فلدينا يتمتع التالميذ والتلميذات مبظلة تأمينية أثناء
الحصص املدرسية والفعاليات املدرسية األخرى وكذلك عىل
جميع طرق املدرسة.

سيلتحق طفلكم باملدرسة يف والية راينالند بفالز .وهناك
بعض األمور التي يجب مراعاتها أثناء وقت املدرسة.
عىل سبيل املثال األمان عىل طريق املدرسة .أو املظلة
التأمينية أثناء الحصص املدرسية .وسيقدم لك هذا
الكتيب معلومات حول الكثري من املوضوعات الهامة.

يتمتع األطفال مبظلة تأمينية:

يتمتع طفلكم أثناء تواجده باملدرسة ،بل حتى وهو
يف طريق الذهاب والعودة ،بحامية املظلة التأمينية
القانونية ضد الحوادث .هل كنتم تعلمون أن هذا ال
يكلفكم أي يشء؟ ألن تكاليف املظلة التأمينية ألطفالكم
تتحملها البلديات والدولة.

•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.الحوادث .ما
الذي يتعني فعله عند وقوع حادث:

ويعد صندوق التأمني ضد الحوادث بوالية راينالند بفالز
هو الجهة املختصة بتوفري املظلة التأمينية ضد الحوادث.
وتتمثل مهمتنا يف الوقاية من الحوادث ويف حالة وقوع
حادث تقديم الرعاية الطبية الشاملة وإعادة التأهيل.
نأمل أن تقدم املعلومات التالية لكم وألطفالكم مزيدا
من العون واملساعدة.
صندوق التأمني ضد الحوادث بوالية راينالند بفالز

ما يتعني القيام به عند وقوع حادث:
•إذا وقع حادث أثناء وقت املدرسة ،فسوف تقوم سكرتارية
املدرسة باتخاذ كافة التدابري الالزمة .وبعد ذلك يعلم
صندوق التأمني ضد الحوادث تلقائيا بهذا الحادث حيث
يتكفل بعد وقوع حادث مدريس بتكاليف العالج.
•إذا وقع الحادث عىل طريق املدرسة أو إذا مل يتم معالجة
طفلكم بسبب حادث مدريس إال يف وقت الظهرية ،فيتعني
عليكم كآباء إبالغ سكرتارية املدرسة بذلك .ويف العيادة
الطبية أو يف املستشفى يرجى أن تقوموا بالتنويه إىل أن
الحادث قد وقع يف املدرسة أو عىل طريق املدرسة .حيث
ال يكون صندوق التأمني الصحي يف هذه الحالة هو الجهة
املسؤولة الصحيحة.
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الحقيبة املدرسية وحقيبة الظهر

Schulranzen und Schulrucksack
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خدماتنا :العالج بكل الوسائل املناسبة

Unsere Leistungen: die Heilbehandlung mit allen geeigneten Mitteln

تعترب الحقيبة املدرسية بالنسبة للتلميذ املبتدئ أهم
رمز لتلك الحقبة الحياتية الجديدة .وليك تستمر نشوة
السعادة واالمتنان بها ،احرص 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 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 اآلباء الذين يريدون ألبنائهم التحويل من استخدام
لطفلك.
الحقيبة املدرسية إىل حقيبة ظهر ،يتعني عليهم اختيار
طراز حقيبة مزود بظهر مبطن وعمالين التصميم .كام
هل تصبح الحقيبة املدرسية أثقل وزنا يوما بعد يوم؟
أن أحزمة الحمل املبطنة كذلك ينبغي أال يقل عرضها
إذن عليك أن تتحقق من أن الكتب واألدوات املدرسية
عن أربعة سنتيمرتات وأن تكون قابلة للضبط بشكل
األخرى التي يصطحبها طفلك يتم استخدامها فعليا
مالئم .يجب ضبط حقائب الظهر بشكل خاص مبا يناسب
كل يوم .قم بالتنسيق يف هذا الشأن مع املعلمني .ويف
األطفال أو الشباب ،ليك ال تؤدي إىل أرضار بالوضعية
الغالب تتمثل الحلول يف إمكانية إبقاء األشياء يف غرفة
الجسدية.
الفصل .قد يكون من الخطأ إعفاء الطفل كليا من عبء
حمل الحقيبة .فأنت بذلك تحرم الطفل من مترين يومي
يساعد يف تقوية عضالت الظهر.
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يتكفل صندوق التأمني ضد الحوادث بوالية راينالند
بفالز بتوفري عالج فعال ويف أرسع وقت ممكن من خالل
ترتيبات وإجراءات خاصة .وتُ نح هذه الخدمة العالجية
دون حد زمني وتشمل بوجه خاص العالجات الطبية
وعالجات األسنان وكذلك تلقي العالج يف املستشفى .بل
وتكتمل منظومة الخدمات أيضا بتوفري تكاليف السفر
والتنقالت الرضورية وتوفري األدوية والوسائل العالجية
األخرى والتجهيز باألطراف الجسدية الصناعية والوسائل
املساعدة وكذلك تقديم الرعاية.

لتجنب وقوع الحادث من األساس
فإننا معنيون أيضا بالوقاية من الحوادث يف املدارس.
ولهذا الغرض يقدم صندوق التأمني ضد الحوادث بوالية
راينالند بفالز النصائح والحلول للمدارس .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.

املساعدات املدرسية واملهنية الخاصة:
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.
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التدريب عىل طريق املدرسة

السري عىل طريق املدرسة بالدراجة الهوائية

Der Schulweg mit dem Fahrrad
Gangschaltung
حححح
Gangschaltung

مغري الرسعة

Klingel, die nicht
Klingel,
zu leisedie
seinnicht
sollte
حححح zu leise sein sollte

جرس ،ينبغي أال يكون منخفضا للغاية
Weißer Reflektor
Weißer
Reflektor
vorn (kann
– auch
vorn
(kanngezeigt
–– auch
wie hier
wie
hier Scheinwerfer
gezeigt
– حححح
in den
inintegriert
den Scheinwerfer
)sein
)integriert sein

(عىل األقل) مكبحان
)(Mindestens
zwei vonبعضهام
مستقالن عن
)(Mindestens
zwei voneinander
unabhängige
حححح
يدوي
(مكبح)
البعض
einander
unabhängige
Bremsen
(Handund
بإرجاع
ومكبح
Bremsen
(Hand- und
)Rücktrittbremse
للخلف)
البدال
)Rücktrittbremse

Den Schulweg trainieren

هكذا تكون أنت وطفلك يف أمان عىل الطريق:
•استخدم دامئا مسارات ومعابر املشاة،

Gepäckträger
Gepäckträger
حححح

حامل حقيبة
Rahmenschloss und
Rahmenschloss
und
Zusatzschloss
حححح
Zusatzschloss

قفل إطاري وقفل إضايف

عاكس أبيض أماما (ميكن
أيضا – كام هو مبني هنا
– أن يكون مدمجا يف
الكشاف)

•دع الطفل يسري عىل مسار امليش جهة الداخل ،وليس
عىل حافة الطريق،

Rotes Rücklicht
Rotes
Rücklicht
mit Reflektor
mitحححح
Reflektor

ضوء خلفي أحمر مع عاكس

•انتبه للمنعطفات املرورية عرب إشارة املرور .بصفة
خاصة يف حالة الشاحنات احرص عىل التواصل بالنظر
مع السائق أو السائقة وتأكد من أنك لست متواجدا
يف الزاوية غري املرأية بالنسبة له،

Roter Reflektor

Reflektor
)(hinten
عاكس حححح
(Roterخلفا)
أحمر
)(hinten

مصباح (أماما)

)Lampe (vorn
حححح
)Lampe (vorn

Schutzbleche
Schutzbleche
vorn
 und hintenحححح
vorn und hinten

ألواح حامية أماما وخلفا

Dynamo, möglichst
Dynamo,
möglichst
als Nabendynamo
حححح
als Nabendynamo

دينامو ،قدر اإلمكان
دينامو برصة العجلة

•انتظر وقوف السيارات عند خط عبور املشاة .واحرص
هنا أيضا عىل التواصل بالنظر مع السائق أو السائقة،

*

•وال تعرب الطريق إال عند توقف جميع السيارات،
Vier gelbe Katzenaugen
Vier gelbe Katzenaugen
oder – wie hier abgeoder – wie hier abgebildet – reflektierende,
bildet – reflektierende,
silberne Streifen
an
حححح
silberne Streifen an
den Reifen und/oder
den Reifen und/oder
den Speichen
den Speichen

أربع أعني قط صفراء
أو – كام هو موضح
بالصورة هنا – أرشطة
فضية عاكسة
باإلطارات و/أو الربامق

Rutschfeste und fest verschraubte
Rutschfeste und fest verschraubte
Pedale, die mit je zwei Pedalحححح Pedale, die mit je
zwei Pedalreflektoren ausgestattet sind
reflektoren ausgestattet sind

بداالت مربوطة بإحكام ومقاومة
لالنزالق ويكون كل منهام مزودا
باثنني من عواكس البداالت

Kettenschutz, der verhindert,
Kettenschutz, der verhindert,
dass Kleidung in die Kette
dass Kleidung in die Kette
gerät und Stürze
 verursachtحححح
gerät und Stürze verursacht

واقية جنزير تحول دون اشتباك
مالبس الطفل بالجنزير مام
يتسبب يف تعرضه للسقوط

* منذ  1أغسطس  2013مل يعد الدينامو عنرصا إلزاميا .ويُسمح أيضا باستخدام مصابيح عاملة مبركم أو بطارية.

الكثري من التالميذ والتلميذات يستخدمون الدراجة
الهوائية (انظر الصورة أعاله) عىل طريق املدرسة والذي
بدوره أيضا ميكن أن ينطوي عىل أخطار .ولذا يتوقف
األمر عىل االختيار الصحيح لطريق املدرسة وتوفر دراجة
هوائية آمنة واتباع طريقة قيادة آمنة.
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Stabiler
Stabiler
Fahrradständer
حححح
Fahrradständer

سنادة ثابتة للدراجة

Vorgeschrieben
Vorgeschrieben
Empfehlenswert
Empfehlenswert

عنرص إلزامي
عنرص موىص به

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.
فالتالميذ املبتدئون بوجه خاص يُكلفون رسيعا مبهام
جديدة تفوق وسعهم ويتحتم عليهم حينها التعامل
معها .ويف الحقيقة ميكن لألطفال ابتدا ًء من عمر مثاين
سنوات تقييم املخاطر العديدة يف الحركة املرورية بشكل
صحيح والتعامل معها بشكل آمن .ولهذا الغرض يتعني
عليك اصطحاب طفلك عىل الطريق سريا ً عىل األقدام يف
بداية وقت املدرسة.

•وقبل عبور الطريق انتظر دامئا عند حافة الرصيف
أو خط الرؤية ،ثم انظر لليسار ولليمني ولليسار مرة
أخرى للتحقق من إمكانية عبور الطريق بأمان.
•ال تعرب الطريق إال من مواضع ظاهرة بوضوح.
ينبغي أن يرتدي طفلك مالبس فاتحة اللون .وقم بوضع
عواكس عىل الحقيبة املدرسية واملالبس ،ليك يُرى طفلك
بشكل أفضل .ويكون ذلك يف غاية األهمية يف أوقات
اليوم املظلمة ،ال سيام يف فصيل الخريف والشتاء.
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هكذا ميكنك حامية طفلك
سواء كان طفلك يسري عىل قدميه أو يقود دراجة
هوائية ينبغي عليه معرفة كيفية تفادي خطر السيارات
املنعطفة ميينا.

•وإذا كانت هناك سيارة ،فينبغي عليه محاولة التواصل
بالنظر مع السائق أو السائقة .ويف حالة الشاحنة ميكنه
لهذا الغرض النظر يف املرآة الجانبية .ومن املهم أن يرى
السائق أو السائقة الطفل بالفعل.

•عندما يتواجد طفلك عند تقاطع ويريد السري أو قيادة
الدراجة يف اتجاه مستقيم ،فيجب عليه التحقق من عدم
وجود سيارة بجواره تريد االنعطاف ميينا.

•ويف جميع األحوال ينبغي عىل الطفل االلتزام مبسافة أمان
جانبية نحو السيارات املارة بجواره.
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احرص عىل مراعاة أن يرتدي طفلك خوذة عند قيادة
الدراجة الهوائية .وكن أنت قدوة له واستخدم كذلك
الخوذة.
من يقود الدراجة الهوائية عىل الطريق ،يجب عليه
االلتزام بالقوانني السارية .عىل سبيل املثال يجب عىل
سائقي وسائقات الدراجات الهوائية السري عىل مسارات
الدراجات الهوائية .ويف حالة عدم توفر مسارات
الدراجات الهوائية يجب أن تتم القيادة عىل الطريق.
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االستثناء :يجب عىل األطفال الذين أمتوا الثامنة من
عمرهم السري بدراجاتهم الهوائية عىل مسارات امليش،
ويجوز ذلك لألطفال الذين أمتوا العارشة من عمرهم.
ويجب االنتباه بوجه خاص ألفراد املشاة .وعند عبور
الطريق يجب عىل األطفال النزول من عىل دراجاتهم.
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