التدريب عىل ركوب الدراجات يف املدرسة
اآلباء واألمهات األعزاء،
يشارك طفلكم يف التدريب عىل ركوب الدراجات يف هذا العام الدرايس .نود إبالغكم بذلك بلغتكم وإعطا َءكم بعض النصائح حول كيفية
مساعدة طفلكم يف ركوب الدراجة بأمان.
يحب األطفال ركوب الدراجات .ولضامن سالمتهم عىل الطريقُ ،ي ِعدّ هم التدريب عىل ركوب الدراجات للمشاركة املستقلة كراكبي
دراجات يف حركة املرور عىل الطرق العامة .يتم تنفيذ التدريب عىل ركوب الدراجات بشكل مشرتك من ِق َبل املدرسة والرشطة ،وعاد ًة
ما يتم ذلك يف الصف الدرايس الرابع.

األطفال ليسوا بالغني صغا ًرا
•فقط من سن  9سنوات تقريبًا يطور األطفال وعيًا باملواقف
ووجهات النظر.
•يف سن  9سنوات ،تزداد القدرة عىل القيادة بيد واحدة بشكل كبري.
•يتفاعل األطفال حتى سن  14سنة بشكل أبطأ من البالغني تجاه ما
يرونه ويسمعونه.

يف سن التاسعة أو العارشة ،ميتلك األطفال املهارات الكافية
للمشاركة يف حركة املرور عىل الطرق العامة من خالل ركوب
الدراجات .ومع ذلك ،فإنه ال يزال تنقصهم الخربة الالزمة ،ورسعان
خصوصا مع املتطلبات املتعددة.
ما تطغى عليهم املطالب،
ً

من أجل ركوب الدراجة بأمان ،يحتاج األطفال إىل معرفة عدد
من األشياء والقدرة عىل القيام بها .وهذا ليس باألمر السهل عىل
اإلطالق يف البداية؛ ألنهم يتفاعلون بشكل مختلف عن البالغني يف
حركة املرور عىل الطرق.
• حتى أطفال املدارس االبتدائية األكرب س ًّنا ميكن أن يتشتت انتباههم
برسعة ،وتزداد قدرتهم عىل الرتكيز بشكل تدريجي فقط.
•فقط يف سن  8سنوات تقريبًا ،ميكن للطفل أن يدرك الخطر بشكل
مبكر مبا يكفي للتفاعل معه ،بينام بد ًءا من سن  9أو  10سنوات
ميكن للطفل أن يتوقع موقفًا بدرجة متنع حدوث الخطر املحتمل
من خالل ترصف الطفل.
•يرى األطفال األمور مثل الشخص الذي يرى من خالل غاممة،
وزاوية رؤيتهم أضيق من زاوية رؤية البالغني.
•فقط يف سن  9سنوات ،يبدأ األطفال يف تقدير املسافات والرسعات
بشكل واقعي إىل حد ما.
•فقط يف سن  8سنوات تقريبًا ،ميكن لألطفال النظر يف اتجاهات
أخرى أيضً ا غري اتجاه السري أثناء القيادة.
•بد ًءا من سن  11سنة ،يبدأ األطفال أيضً ا يف توجيه أنفسهم إىل
الخلف.
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وهذا ما ميكنكم فعله :التمرن ،التمرن ،التمرن

التحكم يف الدراجة

تعلُّم ركوب الدراجة هو تطور تدريجي .ساعدوا طفلكم وتدربوا
معه .فكلام ركب األطفال الدراجات أكرث ،كان ذلك أفضل .يتعلم
األطفال السلوك اآلمن عىل أفضل وجه ممكن عندما يعرفون
املوضوع جي ًدا ويقودون الدراجات يوم ًّيا .ال يوجد مكان ميكنهم فيه
القيام بتجارب كثرية مفيدة مثل الرحالت الصغرية يف محيط املنزل
واملدرسة؛ حيث يتعرفون عىل املواقف املهمة ملشاركتهم يف حركة
املرور بالدراجة.

الرشط األسايس للتدريب عىل ركوب الدراجات هو التحكم يف
الدراجة .يف بداية التدريب ،يتم اختبار ما إذا كان األطفال ميكنهم
القيام باألشياء التالية دون أن يفقدوا توازنهم أو يسقطوا:

بعض النصائح للتدرب مع طفلكم:
• األولوية القصوى هي السالمة .تدربوا فقط يف األماكن الهادئة
أو يف الشوارع ذات حركة املرور املحدودة ،حيث يقوم الناس
بالقيادة ببطء وحيث ميكنكم ركوب الدراجة دون مخاطر.
•تأكدوا من أن دراجة طفلكم صالحة للسري عىل الطريق.
•من املهم أن يرتدي طفلكم دامئًا خوذة عند ركوب الدراجة.
• ارشحوا لطفلكم أنه يتعني عليه دامئًا أن يحسب حسابًا ألخطاء
مستخدمي الطريق اآلخرين.
•ناقشوا معه أهم عالمات املرور.
•ال ترهقوا طفلكم ،وال تعلّموه الكثري يف وقت واحد.
•أظهِروا له السلوك السليم.
•يف جوالت الركوب املشرتكة ،ستالحظون ما ميكن أن يفعله طفلكم
بالفعل وما الذي ال يزال يحتاج إىل التد ّرب عليه.
•يجب أن ينظر طفلكم حوله مبك ًرا (نظرة الكتف) عند كل تغيري
ملسار السري ،وأن يشري بوضوح إىل نيته (إشارة يد واضحة).
•يجب عىل راكبي الدراجات االحتفاظ مبسافة أمان كبرية مبا يكفي
بالنسبة إىل من يسري أمامهم حتى يتمكنوا من االستجابة إذا قام
بفرملة كاملة .وت ُعد املسافة املساوية لطول العجلة ثالث مرات
آمنة.

•القيادة إىل األمام مبارشةً/البقاء يف مسار السري ببطء
•النظر هنا وهناك أثناء القيادة ،وإدارة الرأس يسا ًرا إىل الخلف
(نظرة الكتف)
•إفساح الطريق/تغيري مسار السري/القيادة يف املنعطفات
•القيادة بيد واحدة وإعطاء إشارات اليد (إىل اليمني ،إىل اليسار)
•الفرملة بنا ًء عىل إشارة
•التوقف عند خط معني/التوقف متا ًما
ميكنكم التم ّرن عىل كل هذا مع طفلكم .فعندما يتمتع طفلكم
مبهارات القيادة هذه وينفذ تلقائ ًيا تسلسل الحركة عند القيادة
والفرملة والتوقف ،فعندها فقط ميكنه الرتكيز عىل محتويات
التامرين وحالة املرور أثناء التدريب عىل ركوب الدراجات.

املحاور الرئيسية يف التدريب عىل ركوب
الدراجات
يف الفصل ،يتعلم األطفال أو ًاًل أهم القواعد ،وعالمات املرور،
واملخاطر ،والسلوكيات .من املهم أن يطوروا وع ًيا باملخاطر وأن
يتعلموا توقع أخطاء مستخدمي الطريق اآلخرين.
يتم إجراء التدريب العميل الالحق عىل القيادة يف ساحة املدرسة،
أو مدرسة املرور للشباب ،أو يف حركة املرور عىل الطرق .ومدرسة
املرور للشباب هي ساحة تدريب يتم فيها محاكاة مواقف املرور.
حيث يقوم األطفال بتجربة مهارات القيادة لديهم والقيام بتامرين
متعلقة باملرور ،مثل االنعطاف أو القيادة يف املنعطفات أو التعرف
عىل مواقف أولوية املرور وإتقانها.
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الدراجة الصالحة للسري عىل الطريق
بأصابع قد َميه كلتَيهام كل أثناء جلوسه عىل الرسج .يجب أن تعمل
األضواء والفرامل دامئًا.

(عىل األقل) فرملتان
مستقلتان (فرامل أمامية
وخلفية)

يجب أن تكون الدراجة مج َّهزة بجميع األجزاء املقررة وأن تكون
باملقاس املناسب .يجب أن يكون طفلكم قاد ًرا عىل ملس األرض

جرس ال ينبغي أن يكون منخفض
الصوت بشكل زائد عن الحد
ناقل الحركة (ليس
موجودًا يف الصورة)

عاكس أبيض يف األمام
(ميكن أيضً ا أن يكون
مدم ًجا يف الكشاف
كام هو موضَّ ح هنا)

حامل األمتعة
قفل اإلطار وقفل
إضايف

ضوء خلفي أحمر مع
عاكس
عاكس أحمر يف الخلف
(مل يَ ُعد مطلوبًا منذ
يوليو/متوز )2017

مصباح يف األمام

الرفارف الواقية يف
األمام والخلف
دينامو ،بقدر اإلمكان
كدينامو محور .مل يَ ُعد
مطلوبًا بشكل إلزامي.
منذ عام  ،2013تم أيضً ا
اعتامد املصابيح التي
تعمل باملركم أو البطارية

دواسات مقاوِمة لالنزالق
ومث َّبتة بقوة ،كل منها مج َّهز
بعاكسني للدواسة
َ
حامل دراجة ثابت

رشائط بيضاء عاكسة عىل اإلطارات
(كام هو موضَّ ح يف الصورة) أو
أربعة عاكسات برامق صفراء
(عيون القط  -اثنان يف األمام،
واثنان يف الخلف) أو عيص برامق
عاكسة بيضاء.

واقي السلسلة الذي مينع وصول
املالبس إىل السلسلة؛ ما يسبب
السقوط

إلزامي
موىص به
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خوذة الدراجة
هكذا تكون الخوذة
مستقرة بشكل صحيح!
ثبات أفقي

>

األحزمة تشكِّل مثلثًا

>

حزام الذقن مشدود

>

بعد التدريب عىل ركوب الدراجات
إن التدريب عىل ركوب الدراجات ليس رخصة قيادة ،ولكنه خطوة
أوىل عىل طريق ركوب الدراجات بأمان ،فاألوالد والبنات ما زالوا
مبتدئني عندما يستخدمون الطرق مستقلني .ففي املواقف املرورية
مثقاًل مبطالب زائدة.
املعقَّدة ،رسعان ما يكون إدراكهم ً
من سن  10سنوات ،يكرث بوضوح عدد األطفال راكبي الدراجات
عىل الطريق .ولألسف ،يزيد هذا أيضً ا من خطر وقوع حوادث.
لذلك ،سيظل طفلكم يف حاجة إىل دعمكم يف املستقبل ،خاص ًة عند
االنتقال إىل املدرسة الثانوية .ففي الغالب ،سوف يذهب يف طريقه
الجديد إىل املدرسة بالدراجة .ينبغي عليكم أيضً ا التدرب عىل هذا
مع طفلكم.
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ال تدعوا طفلكم يركب الدراجة دون خوذة؛
فالخوذة هي أفضل حامية للرأس .ويجب أن
تستقر عىل الرأس بثبات دون أن تهتز .تتم مواءمة
املقاس مبا يناسب شكل الرأس عن طريق حلقة
الرأس ،ويجب أن تكون األحزمة مستقرة بثبات
دون ضغط.
كونوا قدوة ،وارتدوا خوذة أيضً ا.

أين يُسمح لألطفال/يجب عليهم ركوب الدراجة؟
•يجب عىل األطفال حتى سن  8سنوات ركوب دراجاتهم عىل
الرصيف ،ويجوز ذلك لألطفال من سن  8إىل  9سنوات ،حتى لو
كان هناك مسار للدراجات .يُسمح لشخص واحد (فوق  16سنة)
مبرافقة الطفل عىل الرصيف .من سن العارشة ،مل يَ ُعد مسمو ًحا
بالقيادة عىل الرصيف.
•يجب عىل راكبي الدراجات القيادة ناحية اليمني عىل الطرق
ومسارات الدراجات .وينبغي أن تكون املسافة إىل الرصيف بني
نصف مرت ومرت واحد.
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عالمات املرور الهامة لراكبي الدراجات

موقع عمل/موقع بناء

طريق سري ضيق من جانب
واحد (ميي ًنا)

تقاطع أو ملتقى طرق ذو أولوية
مرور من اليمني

مسار للدراجات

طريق أحادي االتجاه .إفساح
الطريق لراكبي الدراجات يف

دائرة تقاطع املرور

توقفِ .
أفسح الطريق إلعطاء
أولوية الطريق!

رصيف ومسار دراجات
مشرتك

رصيف .إفساح الطريق لراكبي
الدراجات

رصيف

نهاية مسار الدراجات

بداية طريق دارجات

منطقة مشاة .إفساح الطريق
لراكبي الدراجات

أولوية املرور

حظر الدخول .إفساح الطريق
لراكبي الدراجات

حظر الدخول

معرب مشاة/طريق مشاة
لعبور الطريق

بداية منطقة يسودها هدوء
مروري

طريق ذو أولوية مرور مع مسار
ألولوية املرور

أفسح الطريق إلعطاء أولوية
الطريق!

حظر املركبات بكافة
أنواعها!

مسار دراجات ورصيف منفصل

حظر السري بالدراجات

طريق ذو أولوية مرور

