8.

Arabayla okul yolu
Çocuğunuzu eğer araba ile okula götürüyorsanız, onu arabanın
arka koltuğunda bulunması gereken özel çocuk koltuğunda,
emniyet kemeri bağlı bir şekilde götürebilirsiniz. Çocuk koltukları
hakkında bilgi edinmeniz tavsiye edilir.
Çocuğunuzu her zaman “yaya yolu” tarafından aracınızdan
indiriniz. Böylece kapı açılırken ve yolun karşısına geçerken
ortaya çıkacak tehlikeleri önlemiş olursunuz. Trafik kurallarına
dikkatle uymalısınız . Okul önlerindeki durma yasaklarınada
dikkat etmeniz rica edilir.

9.

Çocuğunuzu siz okula götüremiyorsanız
Eğer güvenebildiğiniz bir kişi ile çocuğunuzu okula
gönderiyorsanız, o kişi ile beraber okul yolu koşullarını
konuşmanız tavsiye edilir. Çocukları aynı okula giden
yakınlarınızdaki komşularla veya anne ve babalarla bu konuyu
konuşunuz ve beraber aynı bir uygulamaya karar veriniz.

10.

Polizei Hessen

EMIN OKUL VE EV YOLU

Trafiğe uykunuzu alıpta çıkınız
Çocuğunuzun uykusunu sağlıklı bir şekilde almasını sağlayınız.
Uykusunu alamadıysa yolda hem kendisini, hemde başkalarını
tehlikeli durumlara sokabilir. Eğer okula geç kaldıysada
paniklemeyin ve çocuğu strese sokmayınız. Stresli ve panikli bir
çocuk acemi olduğu bir ortamda daha kolay hata yapabilir.

Kuzey Hessen Polis Teşkilatı size ve
çocuklarınıza kazasız okul yolları diler
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Yeni okula başlayan öğrenci ve anne
ve babalara 10 tane tavsiyemiz

Önsöz:
Çocuklarımız trafiğe katılan en zayıf kişilerdir ve bu yüzden hepimiz
dahada çok dikkatli davranmalıyız. İlkokul öğrencileri, hatta okula yeni
başlayan 1. sınıf öğrencileri, diğer trafiğe katılan kişilere göre daha çok
tehlikedeler. Çoğu zaman kazaların nedeni çocuklarımızın bugünkü
trafiğe hazır olmamasından kaynaklanıyor.
Bu yüzden sizlere vereceğimiz tavsiyelerle seslenmek istiyoruz.
Çocuklarımızın okul ve ev yolunda daha güvençli ve daha emin bir
şekilde, her tür kazadan uzak kalmalarını diliyoruz.
1.

2.

Her zaman siz örnek kişi olun
Örnek davranışlarınızla çocuklarınıza siz doğruyu gösterin.
Çocuğunuz her zaman sizi örnek alacaktır ve sizin davranışınız onun
için her tür bir tavsiye veya nasihattan daha önemlidir. O yüzden
sizde trafikte davranışlarınıza önemle dikkat edin, hatta yaya olarak
trafiğe katıldığınız zaman bile.
Okul yolunu planlayınız
Çocuğunuzu okula kaydettiğiniz zaman size okuldan okul yolu planı
verilecektir. Bu planda yol üstündeki yaya geçitleri, trafik lambaları
işaretlenmiştir. Siz bu plandaki en emniyetli okul yolunu seçin. Tabiki
en kısa yol her zaman en güvenilir yol demek değildir.

3.

Çocuğunuza trafikte dikkat çekici giyimler giydirin
Açık renkli veya dikkat çeken parlak renkli giyim eşyalarıyla
beraber reflektörlü okul çantaları çocuğunuzun, trafiğe katılan
sürücüler tarafindan daha iyi görülmesini sağlar. Hele karanlık
sonbahar ve kış aylarında bu yöntem daha büyük önemlilik
kazanır.

4.

Okul yolununun provasını yapın
Çocuğunuza zaman ayırıp onunla beraber okul yolunun provasını
yapmanız çocuğunuza kendine güvencesini artırır. En doğrusu bu
provayı, çocuğunuzun okula gideceği saate yakın uygulayınki,
çünkü etraftaki şartlara benzer olsun. Lütfen çocugunuza yaya
yolu ile arabaların yolu arasındaki farkları iyice anlatın.

5.

Çocuğunuzu okula siz götürün
İlk okul günlerinde çocuğunuzu okula siz götürünüz. Biraz evden
erken çıkıp, zaman ayırarak çocuğunuzla beraber hep aynı
yoldan, bir başka yere uğramamak şartı ile, okuluna kadar gidiniz.
Uğramak istediğiniz yerlere çocuğunuzu bıraktıktan sonra
uğramaniz daha uygun olur.

6.

Çocuğunuzun ilk defa tek başına okula gidişini gözleyiniz
Biraz zamandan sonra çocuğunuzun okul yoluna sizsiz
gidebileceğine güvence sağlayabilirsiniz. Davranışlarını dikkatle
izleyiniz. Doğru davranışlarını takdir edip onu tebrik edip
tasdikleyebilirsiniz. Trafikteki zor görünen yerlerde hata yaptığı
zaman ise ona yardımcı olunuz ve ona izah ediniz, kızmak ve
bağırmak onun güvencesini sarsar ve olumsuz etkiler.

7.

Okuldan sonra
Eğer zamanınız yeterli ise, çocuğunuzu ilk günleri okul sonrasıda
alıp beraber eve dönün. Dönüş yolunun kuralları sabah okula
giderken gibi aynen geçerlidir. Okuldan eve dönüş yoluda
planlanması gerektir. Bu yolda eminli, güvenli ve her zaman
kullanılan aynı yol olması gereklidir. Çocuğunuz tek başına gidip
gelmeyi öğrendikten sonra, okul sonrası doğrudan ilk önce hiç bir
yere uğramadan evine gelmelidir.

Nelere dikkat edilmesi gereklidir:
– Zor ve güçlük çekilecek yerler:
dar yaya yolları, yoğun trafik, zor görülen yollar, kavşaklar ve yol
geçitleri, bahçe ve ev giriş ve çıkış alanları.
– Yayalar için öngörülen kolaylıklar:
yayalar trafik lambası, yaya geçidi, iki yolu ayıran trafik adaları, alt
veya üst geçitler

