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آگاهی درباره ایمن ماندن

امنیت نه تنها شامل امنیت فیزیکی و
اجتناب از آسیب فیزیکی است بلکه شامل
امنیت عاطفی نیز می شود.

مدارس انتاریو تالش می کنند یک محیط یادگیری را در اختیار ق رار دهند که هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ
روحی امن باشد ،عاری از خشونت و آزار و اذیت باشد و پذیرش ،حمایت و احت رام را در میان دانش آموزان
ترویج کند.
اینکه دانش آموزان یاد بگیرند فعاالنه در امنیت خود و در م راقبت از امنیت دیگ ران نقش داشته باشند یک هدف
مهم دوره آموزشی تربیت بدنی و سالمت محسوب می شود .تاکید نه تنها بر روی ایمنی در ورزشگاه بلکه بر
روی ایجاد یک «طرز فکر ایمن» است که بتواند در تمام موقعیت ها ،در مدرسه ،در خانه و در جامعه به کار
برده شود .دانش آموزان درحالیکه در این برنامه شرکت می کنند ،اهمیت تبعیت از قوانین ایمنی و استفاده از
شیوه های ایمنی مناسب در فعالیت هایشان را یاد می گیرند .در عین حال ،مهارت هایی را توسعه می دهند که
در طیف گسترده ای از ش رایط ،به منظور شناخت ،ارزیابی و کنترل خطر به آنها نیاز دارند.
دانش آموزان در مدرسه درباره ایمنی چه چیزی یاد می گیرند؟
دانش آموزان در تمام مقاطع یاد می گیرند:

بیشتر «حوادث» اصالً حادثه محسوب نمی
شوند ،اما رویدادهایی قابل پیش بینی و قابل
پیشگیری هستند.
www.parachutecanada.org

استفاده مناسب از کاله ایمنی خطر صدمات
جدی وارده بر مغز را تا  80%کاهش می
دهد.
www.parachutecanada.org

مسئولیت ایمنی خود و دیگ ران را به عهده بگیرند
تصمیمات امن و سالمی اتخاذ نمایند و درمورد عواقب تصمیمات خود ب رای خود و دیگ ران فکر
کنند.
درک کنند که خطرپذیری یک بخش طبیعی و مهم رشد سالم محسوب می شود.
خطرها را ارزیابی و مدیریت کنند و عادات ،طرز تفک رات و مهارت هایی را توسعه دهند که این
توانایی و اعتماد به نفس را به آن ها می دهد که با خیال راحت پذی رای خطر باشند.
روش ها و قوانین ایمنی (به عنوان مثال ،مربوط به ایمنی جاده ،پیشگیری از ضربه مغزی ،ایمنی
خانه ،ایمنی در ب رابر آتش سوزی ،ایمنی خورشید و آب و هوا ،ایمنی در محیط کار) را درک و دنبال
کنند و از تجهی زات ایمنی به طور مناسب استفاده نمایند.

بچه هایی که در محیط های طبیعی در بازی
های فعاالنه فضای باز شرکت می کنند
مقاوم تر هستند ،توانایی بیشتری را برای
تنظیم خودشان نشان می دهند و قادر هستند
مهارت های رویارویی با استرس های بعدی
در زندگی را توسعه دهند.
کارت گزارش فعالیت فیزیکی
 ParticipACTIONبرای کودکان و
جوانان2015 ،

نگ رانی های ایمنی ممکن در موقعیت های مختلف (به عنوان مثال ،چاله ها یا خط رات موجود در
مسیرهای پیاده روی ،خطر فریب دهی آنالین) را شناسایی کنند
مهارت هایی را توسعه دهند که ایمنی شخصی شان را اف زایش می دهد (به عنوان مثال ،مهارت هایی
ب رای شناسایی ،پیشگیری و رسیدگی به مسائلی از قبیل قلدری ،حمله ،کودک آزاری ،آزار و اذیت ،و
خشونت در روابط)
مهارت هایی را توسعه دهند که از درگیری ممانعت بعمل می آورد و همچنین مهارت هایی که به آن
ها کمک می کند از خودشان دفاع کنند.
مهارت هایی را ب رای دریافت کمک در موقعیت هایی توسعه دهند که در آن احساس امنیت نمی کنند
(به عنوان مثال ،تشخیص اینکه چه زمانی به کمک نیاز دارند و دانستن اینکه چه کاری انجام دهند
و اینکه ب رای یافتن کمک به کجا م راجعه کنند)
دانش آموزان همچنین مهارت های ایمنی در بسیاری از حوزه های دیگر را در برنامه درسی مدرسه یاد می
گیرند ،از جمله آموزش علوم ،تکنولوژی ،هنر ،مطالعات اجتماعی ،تاریخ و جغ رافیا ،و مطالعات کامپیوتر.
این مهارت ها شامل بکارگیری مواد ،اب زار ،تکنولوژی و تجهی زات به صورت ایمن و نیز آگاهی از نحوه
شناسایی یا پیش بینی خط رات و اجتناب از مشکالت مربوط به ایمنی می شود .دانش آموزان همچنین یاد می
گیرند به نقطه نظ رات مختلف حساس باشند و به تجربیات و اد راکات سایرین احت رام بگذارند .این ها مهارت
هایی هستند که ایمنی عاطفی را تشویق می کنند.

مزاحمت سایبری یک مسئله جدی است که
می تواند ایمنی عاطفی فرزندتان و سالمتی
کلی آنها را تهدید کند .هفتاد درصد کاربران
تلفن راهنمای کودکان و نوجوانان می گویند
که به صورت آنالین مورد ازار و اذیت قرار
گرفتندwww.kidshelpphone.ca .

دانشآموزان کوچکتر چه چیزی میآموزند؟
دانش آموزان کالس اول تا سوم یاد می گیرند که چگونه در خانه ،در مدرسه
و در جامعه ایمن بمانند و در صورت آسیب دیدگی یا آزردگی چگونه کمک
دریافت کنند .آن دسته از مهارت هایی را توسعه می دهند که به آن ها کمک
خواهد کرد از خودشان دفاع کنند و همچنین درباره اهمیت گوش دادن و احت رام
گذاشتن به دیگ ران می آموزند .دانش آموزان کالس چهارم تا ششم درباره اتخاذ
اقدامات احتیاطی ب رای پیشگیری از صدمات درطول فعالیت های فیزیکی و
همچنین درباره روش های ساده درمان کمک اولیه آموزش می بینند .از لحاظ
ایمنی عاطفی ،کلیشه ها را درک می کنند ،درباره راه های طرح پرسش و
جلوگیری از ساخت فرضیات درمورد دیگ ران آموزش می بینند.
دانشآموزان بزرگتر چه چیزی میآموزند؟
دانش آموزان در کالس های هفتم و هشتم و در مقطع دبیرستان یاد می گیرند
با خیال راحت در طیف وسیعی از فعالیت های فیزیکی شرکت کنند ،از جمله
فعالیت هایی که می تواند دربردارنده خطر نهفته زیادی باشد .آن ها توانایی
شان را در ارزیابی موقعیت ها و اجتناب از خطرهای ممکن اف زایش می دهند
و نحوه پاسخ به موارد اورژانسی را یاد می گیرند .ایمنی شخصی نیز ،هم
در موقعیت های فیزیکی و هم آنالین (به عنوان مثال ،م زاحمت سایبری)،
از توجه زیادی برخوردار است .دانش آموزان همچنان شیوه های داشتن
تعامل مثبت با دیگ ران را یاد می گیرند و در این راستا تمرین می کنند .آن
ها همچنین عواقب قلدری ،آزار و اذیت و رفتار خشونت آمیز را در نظر می
گیرند و روش های جلوگیری از این تهدیدها و نحوه واکنش به آن ها را یاد می
گیرند.
حمایت از یادگیری درباره ایمنی در خانه و در جامعه
والدین می توانند دانش آموزان را تشویق کنند نسبت به ایمنی در تمام ابعاد
زندگی روزمره آگاه شوند .این ایده ها را مدنظر بگیرید:
یک الگو ب رای فرزندتان باشید و نحوه عمل کردن به صورت ایمن
را در موقعیت های متفاوت روزمره نشان دهید (به عنوان مثال با
بستن کمربند ایمنی و سر کردن کاله ایمنی ،رعایت قوانین مربوط
به عبور از خیابان ها به صورت ایمن ،عدم بکارگیری تلفن هم راه
هنگام رانندگی ،داشتن صحبتی محترمانه با دیگ ران ،به کارگیری
رسانه اجتماعی به صورت مسئوالنه).

فرصت هایی را در اختیار کودکان ق رار دهید تا راه هایی را که
متناسب سن شان است کشف کنند به گونه ای که بتوانند حس
اعتماد به نفس را در خود ایجاد کنند و یاد بگیرند که قادر به انجام
چه کاری هستند .با این حال ،همچنین ب رای بچه ها حائز اهمیت
است که ارزیابی و مدیریت خطرهایی را آموزش ببینند که نیاز به
استقالل بیشتری دارند.
از فرزندان خود بخواهید درباره سواالتی مانند سواالت ذیل فکر
کنند و از این طریق به آن ها کمک کنید خطرها را ارزیابی و ب رای
ایمنی برنامه ریزی کنند:
– آیا آن ها از خط راتی که ممکن است با آن مواجه شوند اگاه
هستند؟
– آیا آن ها از تجهی زات ایمنی مورد نیاز برخوردار هستند و در
صورت وجود ،آیا این تجهی زات متناسب هستند؟
– آیا آن ها از قوانین و علت وجود آن قوانین اگاه هستند؟
– اگر آسیب ببیند ،احساس ناامنی کنند یا درمورد نحوه
برخوردی که با آن ها می شود نگ ران شوند چه اقدامی انجام
می دهند؟
به فرزندانتان کمک کنید مهارت های ارتباطی مورد نیاز ب رای
گفتگو درمورد ایمنی شان را توسعه دهند .از آن ها بپرسید که
آیا هرگونه نگ رانی درخصوص ایمنی در موقعیت های متفاوت
از جمله موقعیت های آنالین دارند یا نه و آن ها را تشویق کنید
افکارشان را درباره آنچه ب رای ایمن ماندن نیاز دارند بیان کنند.
در راستای ایجاد برنامه ها و توافقات خانوادگی ب رای ایمنی با
فرزندانتان کار کنید .این می تواند شامل برنامه هایی مانند موارد
زیر باشد:
– واکنش به یک آتش سوزی در خانه
– پاسخ به تلفن و زنگ در ،هنگام تنهایی در خانه
– رسیدن به خانه با امنیت
– مدیریت تعارض
– بکارگیری رسانه های اجتماعی
بگذارید فرزندانتان بدانند که ایمنی شامل ایمنی در ب رابر آسیب
و سواستفاده عاطفی است .به آن ها اطمینان دهید که حمایت در
خانه همیشگی است ،و مطمئن شوید که می دانند وقتی احساس
می کنند امنیت جسمی یا عاطفی آن ها در خطر است از کجا می
توانند در مدرسه و در جامعه کمک پیدا کنند.

اطالعات بیشتر
»

دولت انتاریو در وبسایت های زیر اطالعاتی را درباره برنامه ها و خط و مشی هایی ارائه می دهد که از سالمت و ایمنی دانش آموز حمایت می
کندhttp://www.edu.gov.on.ca/eng/teachers/healthyschools.html :
http://www.edu.gov.on.ca/eng/parents/safeschools.html

»

زورگویی :همگی می توانیم ب رای جلوگیری از آن کمک کنیم (یک جزوه قابل دانلود که به زبان های متعدد در دسترس است) را می توانید در
وبسایت زیر پیدا کنیدhttp://www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/learn.html :

»

لینک های منتهی به منابع مربوط به پیشگیری ،شناسایی ،مدیریت و درمان ضربه مغزی را می توانید در وبسایت زیر پیدا کنید:
www.ontario.ca/concussions

»

( Parachuteپا راشوت) یک سازمان غی رانتفاعی است که اطالعاتی را درباره طیف وسیعی از موضوعات مربوط به پیشگیری از آسیب دیدگی ارائه
می دهدhttp://www.parachutecanada.org .

»

تلفن راهنمای کودکان و نوجوانان ( )1-800-668-6868یک تلفن رایگان ،ملی ،دو زبانه ،محرمانه و ناشناس و  24ساعته است و خدمات مشاوره
آنالین ب رای اف راد جوان ارائه می دهدwww.kidshelpphone.ca .

»

مرکز حمایت از کودکان کانادا ،یک موسسه خیریه ثبت شده است که شماری از برنامه های خدمات و منابع را در راستای کمک به حمایت کودکان
ارائه می دهدwww.protectchildren.ca .
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