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a bicycle education program for primary schools

   

 







Bike Ed is the approved Department of Education and Early Childhood Development 

(DEECD) bicycle education program for primary schools. The program was developed by 

VicRoads and is supported by the DEECD. 

Teachers and volunteers are encouraged to undertake bicycle education instructor 

training through the approved DEECD provider. For details of programs available visit:

           www.education.vic.gov.au/studentlearning/teachingresources/health
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م�سمم  برنامج   Bike Ed الهوائية  الدراجات  حول  التثقيف  برنامج 

�لهو�ئية  �لدر�جات  قيادة  كيفية  لتعّلم  �لبتد�ئية،  �ملد�ر�س  لأطفال 

يف  ن�ساطات  �لربنامج  وي�سمل  �لطرق.  ويف  �مل�سار�ت  يف  باأمان 

�ل�سفوف ون�ساطات عملية، ولكن جناح �لربنامج يتطلب �لدعم من قبل 

�لو�لدين/مقدمي �لرعاية.

برنامج Bike Ed هو برنامج �لتثقيف حول �لدر�جات �لهو�ئية للمد�ر�س �لبتد�ئية 

�إد�رة �ملرور  �ملعتمد من قبل د�ئرة �لرتبية وتنمية �لطفولة �ملبّكرة. ولقد قامت 

)ڤيك رودز( بتطويره مع �لدعم من قبل د�ئرة �لرتبية وتنمية �لطفولة �ملبّكرة.

يف  �أطفالهم  تعّلم  دعم  يف  رئي�سي  دور  �أد�ء  �لرعاية  �لو�لدين/مقدمي  وبو�سع 

برنامج Bike Ed. ويتعّي عليهم �لتاأكد من �أن �أطفالهم لديهم مت�سع من �لوقت، 

يف  يتعلمونها  �لتي  �ملهار�ت  على  ب 
ّ
للتدر بالغي،  �أ�سخا�س  �إ�رش�ف  وحتت 

Bike Ed يف مد�ر�س  �إجر�ء برنامج  �ملدر�سة. كما ميكنهم �لتطوع للم�ساعدة يف 

ب تثقيفي حول �لدر�جات �لهو�ئية عن 
ّ
�أطفالهم. وميكنهم �أي�سًا �إجر�ء دورة مدر

�ملبّكرة.  �لطفولة  وتنمية  �لرتبية  د�ئرة  قبل  من  معتمد  للربنامج  مقدم  طريق 

لالطالع على تفا�سيل �لرب�مج �ملتو�فرة زورو�:

www.education.vic.gov.au/studentlearning/programs/traffic



يتعّي �أن ل يقوم �لأطفال قبل بلوغهم �لثانية ع�رشة من 

�إ�رش�ف  بدون  �لطريق  يف  هو�ئية  در�جة  بركوب  �لعمر 

على  �لهو�ئية  �لدر�جة  ركوب  عند  وحتى  بالغ.  �سخ�س 

�لهو�ئية  للدر�جات  �ملخ�س�سة  �مل�سار�ت  ويف  �لأر�سفة 

�أن  هو  و�لو�قع  �لطريق.  عبور  فيها  يتطلب  نقاط  هناك 

�أغلب �لأطفال، �إىل حي بلوغهم �لثانية ع�رشة من �لعمر 

لكي  �ل�رشورية  �ملهار�ت  بتطوير  بعد  يقومو�  تقريبًا، مل 

�أو  �ملرور  حركة  يف  باأمان  �لقيادة  با�ستطاعتهم  يكون 

�لأطفال  يحتاج  �ملهار�ت  هذه  ولتطوير  منها.  بالقرب 

للكثري من �مل�ساعدة و�لتدريب حتت �إ�رش�ف �سخ�س بالغ.

�سن  من  �لهو�ئية  �لدر�جة  ركوب  تعّلم  �لأطفال  وبو�سع 

ذويهم/مقدمي  �سلوك  بتقليد  يقومون  و�سوف  �سغري، 

�ل�سالمة  على  باحلفاظ  �لأمر  يتعلق  حينما  لهم  �لرعاية 

عند ركوب در�جة هو�ئية.

�أطفالهم يف  تعّلم  �لرعاية دعم  �لو�لدين/مقدمي  وبو�سع 

ب 
ّ
للتدر لهم  �لفر�س  �إتاحة  خالل  من   ،Bike Ed برنامج 

على �ملهار�ت �لتي قامو� بتطويرها يف �لربنامج.

كيف ي�ستطيع الأطفال تعّلم قيادة الدراجة الهوائية باأمان؟

من �ملهم �أن يقوم �لو�لدون/مقدمو �لرعاية بالتاأكد من قيام 

جميع �أفر�د �لعائلة بالتايل:

و�سع خوذة �أمان معتمدة عند   •
ركوبهم در�جة هو�ئية. 

�رتد�ء مالب�س �ألو�نها ز�هية   •
وفاحتة لكي يكون بو�سع بقية 

م�ستعملي �لطريق روؤيتهم ب�سهولة. 

�ملحافظة على در�جتهم بحالة   •
عمل جيدة.

�تباع قو�عد �ملرور و�لقيادة   •
بطريقة �آمنة. 
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ونظر�ً  للتنقل.  و�سحية  فّعالة  وو�سيلة  للبيئة،  �سديقة  �لهو�ئية  �لدر�جات 

�لدر�جات  فاإن  �حلر�ري،  �لحتبا�س  غاز�ت  �نبعاثات  تخفي�س  �إىل  للحاجة 

للتنقل  فّعالة  و�سيلة  وهي  لل�سيار�ت،  بديلة  نظيفة  تنقل  و�سيلة  �لهو�ئية 

ة للرحالت �ملحلية. وخا�سّ

على  للحفاظ  ر�ئعة  طريقة  منتظمة  ب�سورة  �لهو�ئية  �لدر�جات  ركوب  �إن 

�للياقة �لبدنية وحت�سي �ل�سحة لالأطفال وللعائلة باأكملها. 

ملاذا ركوب دراجة هوائية؟
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املقعد

يتعّي �أن ل يكون مقعد �لدر�جة منحنيًا �أو 

ك من جانب �إىل �آخر، �أو �أن يكون 
ّ
�أن يتحر

نو�ب�س  �أو  �ل�سقوق  مثل  تلف،  �أي  حلقه 

�إذ�  ��ستبد�له  يتطلب  قد  حيث  مك�سورة، 

ُوجدت مثل هذه �لأ�سياء. ويتعّي �أن يكون 

�ملقعد منب�سطًا وم�ستقيمًا مبو�ز�ة �لق�سيب 

من  �أعلى  قاعدته  تكون  ل  و�أن  �لأعلى، 

عالمة �حلد �لأق�سى لالرتفاع.

مقود القيادة

�لقيادة  مقود  طرفا  يكون  �أن  يتعّي 

�ملك�سوفان  �ملقود  طريف  لأن  مغطيي، 

ميكن �أن ي�سببا �إ�سابة بالغة لالأطفال يف 

�أن يكون �ملقب�سان  �لوقوع، ويجب  حالة 

جلو�س  وعند  مرخيي.  وغري  حمكمي 

ذر�عاه  تكون  �أن  يتعّي  �لدر�جة  ر�كب 

مثنيتي قلياًل عند م�سكه مقب�سي �ملقود، 

و�أن ل تالم�س ركبتاه �ملقود.

اإر�سادات حول ال�سالمة

يتعّي �أن ل يقوم �لأطفال دون 

�لثانية ع�رشة من �لعمر بركوب 

در�جة هو�ئية يف حركة �ملرور 

دون �إ�رش�ف �سخ�س بالغ.
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القيام باإجراءات ب�سيطة للتحقق من �سالمة الدراجة الهوائية�س

يتعّي �لقيام ب�سورة منتظمة باإجر�ء�ت ب�سيطة للتحقق من �سالمة �لدر�جة. 

ويتعّي �أن يكون حجم در�جة �لأطفال �سحيحًا، و�أن يتم فح�سها يف متجر 

للدر�جات �لهو�ئية للتاأكد من �أن كافة �أجز�ئها تعمل بفّعالية.

ركوب دراجة هوائية اآمنة

احلجم

�لتحّكم  فقد�ن  ي�سبب  �أن  ميكن  جد�ً  �حلجم  �سغرية  �أو  كبرية  هو�ئية  در�جة  ركوب  �إن 

بالدر�جة مما قد يوؤدي �إىل حدوث �إ�سابة. ويتعّي �أن يكون حجم �لدر�جة منا�سبًا للطفل 

وبالن�سبة  �لأر�س.  على  منب�سطتان  وقدماه  در�جته  على  �لفر�سخة  بو�سعه  يكون  بحيث 

للدر�جات �لهو�ئية على �لطرق فاإن �مل�سافة بي �ملقعد و�لق�سيب �لعر�سي للهيكل )�أو �أين 

 BMX ينبغي �أن يكون( يتعّي �أن تكون حو�يل 3 �سنتيمرت�ت، ويف در�جات بي �إم �إك�س

ودر�جات �جلبال mountain bike يتعّي �أن تكون من 5 �إىل 10 �سنتيمرت�ت.
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اإر�سادات حول ال�سالمة

العجالت والإطارات

حتققو� ما �إذ� كانت هناك �سمولت مرخية 

وما  مك�سورة،  �سعاعية(  )ق�سبان  بر�مق  �أو 

حتققو�  بحرية.  تدور  �لعجالت  كانت  �إذ� 

وباأنها  متامًا  منفوخة  �لإطار�ت  �أن  من 

على  بال�سغط  قيامكم  عند  مهرتئة.  غري 

كاف  ب�سكل  منفوخًا  كان  �إذ�  �لعجلة،  �إطار 

�ل�سغط �ملو�سى به من قبل  فلن ينخف�س. 

�ل�رشكة �مل�سّنعة يكون منقو�سًا على �سطح 

�إطار �لعجلة.

الدوا�سات

حتققو� من �أن كال �لدو��ستي غري مهرتئتي 

�أو حلقهما تلف، وباأنهما يدور�ن بحرية عند 

�فح�سو�  باأ�سابعكم.  ب�سّدة  عليهما  �لنقر 

ذر�ع �لتدوير.  

عندما يقوم �لأطفال بركوب 

در�جاتهم مع �أ�سدقائهم قد يكون 

تركيزهم �سعيفًا، و�سلوك قيادتهم 

غري �آمن.

�لتدريب هو �لطريق �إىل �لكمال. 

�ركبو� در�جاتكم معًا عندما يقوم 

ب على �ملهار�ت �لتي 
ّ
طفلكم بالتدر

يتعلمها يف برنامج Bike Ed. كونو� 

متحم�سي، و�ق�سو� �أوقاتًا مرحة، 

و��ستمتعو� بركوب در�جاتكم.



6 5

ة
ج

را
د
ة ال

م
ال

�س

اأداة التنبيه

تكون  �أن  �لقانونية  �مل�ستلزمات  من 

�أو زمور  �لهو�ئية جمّهزة بجر�س  �لدر�جات 

�ل�سهل  من  يكون  بحيث  جيدة  عمل  بحالة 

هذه  �لتنبيه  �أدو�ت  وت�ستعمل  �سماعه. 

ر�كب  باأن  �لطريق  م�ستعملي  بقية  لتحذير 

در�جة هو�ئية يقرتب منهم.

الفرامل )املكابح(

كافة  تكون  �أن  �لقانونية  �مل�ستلزمات  من 

�أمامية  بفر�مل  جمّهزة  �لهو�ئية  �لدر�جات 

�أن  يتوجب  �لفر�مل  و�سع  وعند  وخلفية. 

تكون  و�أن  �لدور�ن،  عن  �لعجالت  تتوقف 

ومقود  �ملكبح  ذر�ع  بي  م�سافة  هناك 

�لقيادة.

اإر�سادات حول ال�سالمة

ين�سح باأن ل يقوم �لأطفال 

بركوب در�جة هو�ئية يف 

�لليل نظر�ً لوجود خماطر 

�إ�سافية.

�أغلب حو�دث ��سطد�م در�جات 

�لأطفال ل تت�سمن �سيارة �أو 

مركبة �أخرى، ويكون �ل�سبب 

يف �أحيان كثرية هو قّلة خربة 

ر�كب �لدر�جة وعدم �لنتباه 

للمخاطر.
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اأفكار لن�ساطات عائلية

حتققو� مع �لأطفال من �سالمة   •
در�جات �لعائلة، وذّكروهم بالأجز�ء 

�لأ�سا�سية �لتي يتعّي فح�سها. 

��ستعملو� �ملعلومات �ملقدمة يف هذ� 

�لدليل.

�ساعدو� �لأطفال يف �إعد�د قائمة   •
�لتحقق من �سالمة �لدر�جة. ��ساألوهم 

ما هي باعتقادهم �لأ�سياء �لتي 

يجب �إدخالها يف �لقائمة. ��ستعملو� 

�ملعلومات �ملقدمة يف هذ� �لدليل 

للم�ساعدة. ميكن عر�س �لقائمة يف 

�ملكان �لذي يتم فيه و�سع در�جات 

�لعائلة.

اإر�شادات حول �شراء دراجة هوائية جديدة

يتطلب اأن يكون حجم الدراجة �شحيحًا بالن�شبة لراكبها. 

اإن �شراء دراجة هوائية لطفل “ليكرب معها” خطر.

ا�شتعملوا املعلومات الواردة يف هذا الدليل، واطلبوا امل�شورة 

من بائعي الدراجا ت الهوائية ذوي ال�شمعة اجليدة الذين 

�شيكون بو�شعهم م�شاعدتكم يف اتخاذ اخليار ال�شحيح.

مقعد

الهيكل

الفرامل

جر�س

مقود

ذراع 
تدوير

اجلري �شل�شلة
دوا�شة

برامق
اإطار
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الإعتاق ال�سريع للعجالت

�ل�رشيع  لالإعتاق  �آلية  �أية  �أن  من  حتققو� 

نحو  ومطوية  باإحكام  م�سدودة  للعجالت 

�لأعلى.

ال�سل�سلة

وتعمل  نظيفة  �ل�سل�سلة  �أن  من  حتققو� 

حافظو�  مرخية.  وغري  وثب  دون  ب�سال�سة 

على بقائها مزيتة قلياًل، وتاأكدو� من �أنها 

جافة وخالية من �ل�سد�أ.

متى تكون اأنوار الدراجة مطلوبة؟

ل ين�سح بركوب �لدر�جة �لهو�ئية يف �لليل �أو يف ظروف جوية تكون فيها �لروؤية منخف�سة. 

ومبوجب �لقانون فاإن �أية در�جة مركوبة يف هذه �لأوقات يجب �أن تكون جمّهزة باأنو�ر 

�للون ميكن  �أحمر  �للون ونور خلفي  �أبي�س  �أمامي  �أن يكون هناك نور  تعمل. ويتوجب 

روؤية كل منهما من على بعد م�سافة 200 مرت. ويتوجب �أي�سًا �أن تكون �لدر�جة جمّهزة 

بعاك�س �أحمر �للون ميكن روؤيته من على بعد م�سافة 50 مرت�ً على �لأقل.

للعجالت، يف كل  �ل�رشيع  �لعجالت، و�لإعتاق  و�إطار�ت  �لفر�مل،  تذّكرو�: يتعّي فح�س 

مرة قبل ركوب �لدر�جة �لهو�ئية.
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ول  ومريحة  �لطفل  ر�أ�س  على  حمكمة  تكون  �لتي  هي  �ل�سحيح  �ملقا�س  ذ�ت  و�خلوذة 

ك من جانب �إىل �آخر. و�خلوذة �لتي مقا�سها غري �سحيح تكون غري �آمنة، وميكن �أن 
ّ
تتحر

ك �أو تنزلق يف حالة �لوقوع �أو �ل�سطد�م.
ّ
تتحر

دعو� �أطفالكم يختارون �خلوذة �لتي تعجبهم، حيث على �لأرجح �أن يجعلهم ذلك ي�سعونها. 

تاأكدو� يف �ملتجر من �أن �خلوذة مقا�سها �سحيح ومنا�سبة لطفلكم.

العناية باخلوذ

فح�سها  ويتعّي  �لهو�ئية،  �لدر�جة  ر�كب  حلماية  جيدة  بحالة  �خلوذة  تكون  �أن  يجب 

ب�سورة منتظمة بحثًا عن �أي تلف �أو �رشر. �خلوذ �لتي تعامل باإهمال �أو ب�سورة خ�سنة 

قد يتطلب ��ستبد�لها. وميكنكم تنظيف �خلوذة باملاء و�سابون لطيف، ولكن ل ت�ستعملو� 

منتجات �لتنظيف �لأخرى حيث ميكن �أن يوؤدي ذلك �إىل �إحلاق �ل�رشر باخلوذة �أو �إ�سعاف 

متانتها.

ما هي املالب�س التي ُين�سح بارتدائها

�لدر�جات �لهو�ئية �سغرية �حلجم باملقارنة مع �ملركبات �لأخرى يف �لطريق، وقد يكون 

من �ل�سعب روؤيتها. وتبعًا لذلك من �ملهم ت�سجيع �لأطفال وكافة �أفر�د �لعائلة على �رتد�ء 

مالب�س �ألو�نها ز�هية وفاحتة عند ركوبهم در�جة هو�ئية.

تكون  �أن  يتعّي  �لأحذية  �أربطة  لالنزلق.  مانع  ونعلها  مغلقة  �أحذية  �رتد�ء  ويتعّي 

م�سدودة. �إن ركوب در�جة هو�ئية حفاة �أو بانتعال �سب�سب �أو �سندل غري �آمن.

اإر�سادات حول ال�سالمة

من �لأفكار �ملفيدة �إبقاء 

�خلوذة مع �لدر�جة �لهو�ئية 

لتذكريكم با�ستعمالها.
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ارتداء املعدات واملالب�س ال�سحيحة لركوب 

اإر�سادات حول ال�سالمةالدراجات الهوائية

ين�سح باأن يقوم �لأطفال دون 

�لثانية ع�رشة من �لعمر بركوب 

�لدر�جة �لهو�ئية يف �مل�سار�ت. 

و�إذ� قامو� بركوبها يف �لطريق 

فيجب د�ئمًا �أن يقومو� بذلك 

حتت �إ�رش�ف �سخ�س بالغ، لأنهم 

مل يقومو� بعد بتطوير مهار�ت 

قيادة در�جة هو�ئية يف �لطريق 

با�ستقاللية و�أمان يف كافة 

�لأوقات.

خوذ الدراجات الهوائية ـ اأ�سا�سية!!

و�سع خوذة �أمان �إلز�مي عند ركوب در�جة هو�ئية.

ومبوجب �لقانون يجب �أن ي�سع كل ر�كب در�جة هو�ئية )ي�سمل �لر�كب �ملر�فق( خوذة معتمدة 

 Australian Standard AS/NZS �ل�سرت�لية  �لقيا�سية  للمو��سفات  با�ستيفائها  وم�سّدقة 

.2063

بر�كبي  تلحق  �لتي  و�لإ�سابات �خلطرية  للوفاة  �لرئي�سي  �مل�سبب  �لر�أ�س  �إ�سابات  وتعترب 

�لدر�جات �لهو�ئية، وتبعًا لذلك فاإن و�سع خوذة مقا�سها �سحيح وحمكمة على ر�أ�س طفلكم 

ومريحة ميكن �أن ي�ساعد يف حمايته من �إ�سابات �لر�أ�س و�إنقاذ حياته.

وكجزء من برنامج Bike Ed يتم �لقيام بالتحقق من خوذة �أمان �لدر�جة �لهو�ئية و�لتبيان 

لالأطفال كيفية تعديلها وو�سعها ب�سكل �سحيح.

ومن �ملهم �أن ي�سع كل �سخ�س خوذة �أمان عند ركوب در�جة هو�ئية يف كل من �لطريق 

وخارجه. �أنتم �أف�سل قدوة ح�سنة لأطفاكم لذ� تاأكدو� من كونكم مثاًل ُيحتذى به.

�سراء خوذة

من �لأمور �لأ�سا�سية �رش�ء خوذة مقا�سها �سحيح. ل حتاولو� �رش�ء خوذة لكي “يكرب معها” 

طفلكم. وتاأتي �خلوذ بت�سكيلة متنوعة من �ملوديالت و�لأحجام و�لألو�ن، وبع�س �ملوديالت 

ينا�سب روؤو�سًا خمتلفة �أف�سل من غريه. 
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اإر�سادات حول ال�سالمة

هناك �لعديد من �لأماكن خارج �لطريق لركوب �لدر�جات �لهو�ئية فيها، مثل �لأر�سفة، 

�لهو�ئية، وممر�ت �مل�سي �مل�سرتكة، و�مل�سار�ت يف  للدر�جات  و�مل�سار�ت �ملخ�س�سة 

�لربية. ويقوم �لعديد من �لنا�س با�ستعمال هذه �لأماكن لأغر��س خمتلفة، لذ� يتطلب 

من طفلكم معرفة كيفية م�ساركة �مل�سار مع �مل�ستعملي �لآخرين.

باأمان،  �لهو�ئية  �لدر�جة  قيادة  حول  �لأطفال  يتعلم   Bike Ed برنامج  من  وكجزء 

من  �لعديد  ويقع  �لآخرين.  �لأ�سخا�س  مع  �مل�سار�ت  وم�ساركة  للمخاطر،  و�لنتباه 

�ل�س�سد�مات �لتي تت�سمن �أطفاًل يف �أماكن خارج �لطريق، يف �أماكن يعتقد �لأطفال 

�أنهم باأمان فيها. وعند قيام �لأطفال بركوب در�جات هو�ئية مع �أ�سدقائهم قد يكون 

تركيزهم �سيئًا، و�سلوكهم يف �لقيادة غري �آمن. �سّجعو� �أطفالكم على �لت�رشف مب�سوؤولية 

و�لتفكري لأنف�سهم، ولي�س فقط �تباع ما تقوم به �ملجموعة.

ركوب الدراجات الهوائية يف امل�سارات ـ 

م�ساركة الآخرين بامل�سار باأمان

قومو� بحماية �أقد�مكم عند 

ركوبكم در�جة هو�ئية. ل تركبو� 

در�جة هو�ئية و�أنتم حفاة �أو 

تنتعلون �سبا�سب �أو �سنادل.

�سعو� خوذة يف كافة ن�ساطات 

ركوب �لدر�جات �لهو�ئية، لأن 

�خلوذ ت�ساعد يف حماية ر�كبي 

�لدر�جات من �إ�سابات �لر�أ�س 

وتنقذ �حلياة.
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اأفكار لن�ساطات عائلية

�سّجعو� �لأطفال على فح�س �خلوذ �لتي تعود لأطفال �لعائلة، على �أ�سا�س ما تعّلموه يف   •
برنامج Bike Ed. و�ساعدوهم على ت�سميم �سهادة �ل�سالمة ملنحها لكل مالك خوذة يف 

�لعائلة.

�لهو�ئية،  �لدر�جات  �أمان  خوذ  حول  �لإنرتنت  با�ستخد�م  بحث  م�رشوع  باإجر�ء  قومو�   •
و�أهميتها، وكيف تطّورت مع مرور �لوقت، وكيف ت�ساعد ر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية يف 

حال حدوث ��سطد�م.

دعو� كل فرد من �أفر�د �لعائلة يقرر ما هي �ملالب�س ذ�ت �لألو�ن �لفاحتة �أو �لز�هية �لتي   •
�سريتديها يف كل مرة يركب فيها در�جة هو�ئية.

“بدون  �لعائلة:  �أفر�د  كافة  على  تنطبق  �لهو�ئية  �لدر�جات  لركوب  قاعدة  على  �تفقو�   •
خوذة، ل ركوب در�جة هو�ئية!”.

اإر�سادات حول ال�سالمة

�إن و�سع قبعة حتت �خلوذة ميكن 

�أن يوؤثر على كيفية ثبات �خلوذة، 

وتبعًا لذلك تخفي�س فّعاليتها يف 

حال حدوث ��سطد�م.

ميكن روؤية ر�كبي �لدرجات 

�لهو�ئية ب�سكل �أكرث �سهولة �إذ� 

كانو� يرتدون مالب�س �ألو�نها 

فاحتة �أو ز�هية.

مواقع اإنرتنت

للمزيد من �ملعلومات زورو�:

www.virtualbike.com.au

www.vicroads.vic.gov.au

www.goforyourlife.vic.gov.au



اأماكن لركوب الدراجات الهوائية

�لر�سيف،  �لهو�ئية على  در�جاتهم  �لعمر ركوب  �لثانية ع�رشة من  دون  �لأطفال  بو�سع 

�لثانية  دون  در�جة  ر�كب  على  ي�رشفون  كانو�  �إذ�  �أي�سًا  بذلك  �لقيام  �لبالغي  وبو�سع 

ع�رشة من �لعمر. ويجب على ر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية من �أعمار 12 �سنة وما وفق ركوب 

در�جاتهم يف �مل�سار�ت �أو يف �لطريق.

�لهو�ئية  �لدر�جات  ر�كبي  على  ويجب  عليها،  للم�سي  للنا�س  خم�س�سة  �لأر�سفة  �إن 

�لنتباه جد�ً عند قيادتهم عليها. وعلى ر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية �لتاأكد من لزم �لي�سار 

و�إف�ساح �لطريق لأي م�ساة على �لر�سيف، �أو يف ممر�ت �لأزقة �أو �لأماكن �لتي يتقاطع 

فيها �مل�سار مع �لطريق. ويتعّي على �لو�لدين/مقدمي �لرعاية �لتحّدث مع �أطفالهم عّما 

يعني ذلك بالن�سبة لر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية، ومناق�سة �ملخاطر �ملحتملة معهم.

ركوب الدراجات الهوائية معاً

�لرعاية  �لو�لدون/مقدمو  قام  �إذ�  كفاءة  �أكرث  هو�ئية  در�جات  ر�كبي  �لأطفال  ي�سبح 

يقوم  وعندما  مهار�تهم.  تطوير  على  مب�ساعدتهم  �أوقات  وق�ساء  بفّعالية  بامل�ساركة 

�أنو�ع  لهم  و�لتبيان  �أطفالهم،  مع  هو�ئية  در�جات  بركوب  �لرعاية  �لو�لدون/مقدمو 

�ل�سلوك �ل�سحيحة و�لآمنة، فاإنهم ُيحّولون ن�ساطًا ممتعًا �إىل فر�سة تعّلم قّيمة.
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الكيا�سة واللباقة يف امل�سارات

�سالمة  لأجل  �تباعها  يتطلب  قو�عد  هناك  �مل�سار�ت  يف  هو�ئية  در�جات  ركوب  عند 

�جلميع:

�لزمو� ي�سار �مل�سار.  •

ل تقودو� �لدر�جة ب�رشعة كبرية ول تفعلو� �أي �سيء غري متوقع.  •

��ستعمال  �لتنبيه مثل  �إ�سار�ت  باأنكم تقرتبون منهم با�ستعمال  �لآخرين يعرفون  دعو�   •
جر�س �لدر�جة �أو �ملناد�ة.

�أف�سحو� �لطريق للم�ساة.  •

ة يف م�سار�ت  �أطيعو� �لإ�سار�ت على طو�ل �مل�سار وقودو� �لدر�جات بطابور مفرد، وخا�سّ  •
�مل�سي �مل�سرتكة.

قودو� در�جاتكم ب�سكل مزدوج فقط عندما يكون �مل�سار و��سعًا ب�سكل كاف ومن �لأمان   •
�لقيام بذلك.

املخاطر يف امل�سارات

هناك �لعديد من �ملخاطر �لتي يتّعي �لنتباه �إليها، ومن �سمنها:

كبار  �أو  �ل�سغار  �لأطفال  من  بالقرب  �ل�سديد  �لنتباه  توخو�  ـ  �مل�سار  م�ستعملي  بقية   •
�ل�سن.

�لكالب �أو �حليو�نات �لأخرى.  •

ممر�ت �سيار�ت �ملنازل �أو �لأزقة، �أو �لأماكن �لتي يتقاطع فيها �مل�سار مع �لطريق.  •

�ملياه، و�حلفر،  �لنحد�ر، وبرك  �سديدة  و�لتالل  �مل�سار،  �سطح  تغرّي�ت يف  خماطر مثل   •
و�لزو�يا �لعمياء، وقطع �لزجاج �ملك�سور.

عرب  و�مل�سي  در�جته  عن  و�لنزول  �لتوقف  �لدر�جة  ر�كب  على  �لطريق،  عبور  لزم  �إذ� 

�لطريق.

اإر�سادات حول ال�سالمة

جتّنبو� ركوب در�جة هو�ئية على 

�ل�سطوح �لرديئة، مثل �حل�سى 

�ل�سائبة، �أو �ل�سطوح �ملغمورة 

بالطي �أو �ملبلولة، لأنها �سبب 

�لعديد من �إ�سابات ر�كبي 

�لدر�جات �لهو�ئية.

�لدر�جة �لهو�ئية مركبة وتقع 

على ر�كبها نف�س م�سوؤوليات 

بقية م�ستعملي �لطريق.
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ين�سح �أن ل يقوم �لأطفال دون �لثانية ع�رشة من �لعمر بركوب در�جة هو�ئية يف �لطريق دون �إ�رش�ف �سخ�س بالغ، لأنهم مل يقومو� 

بعد بتطوير �ملعرفة و�ملهار�ت و�خلربة للتعامل مع حركة �ملرور. �إن �إ�رش�ف �لبالغي مهم �إىل حي �أن يكون بو�سع �لأطفال �إظهار 

حتّكم جيد بالدر�جة، و�لت�رشف باأمان عند قيادتهم، وتبيان تفّهمهم لقو�عد �ملرور.

لركوب در�جة  �لرعاية يف تقرير متى يكون طفلهم جاهز�ً  �لو�لدين/مقدمي  �لتالية  �أن ت�ساعد قائمة �لتحقق يف �ل�سفحة  وينبغي 

هو�ئية دون �إ�رش�ف �سخ�س بالغ.

تعّلم قيادة دراجة هوائية يف الطريق باأمان

خذو�  �ملق�سودة.  �لوجهة  �إىل  للو�سول  عديدة  طرق  هناك 

بالعتبار �لطرق �لأكرث �أمانًا �لتي توجد فيها �نعطافات من على 

�لي�سار عو�سًا عن �ليمي، وجتّنبو� �لطرقات �ملزدحمة، و��ستعلمو� 

�ل�سو�رع و�مل�سار�ت �لأكرث هدوء�ً �إذ� كان ذلك متاحًا.

خماطر  لوجود  نظر�ً  �لليل  يف  هو�ئية  در�جات  ركوب  وجتّنبو� 

�لليل،  يف  هو�ئية  در�جة  ركوب  �لطفل  على  كان  و�إذ�  �إ�سافية، 

تاأكدو� من �أن �لدر�جة جمّهزة باأنو�ر �أمامية وخلفية وعاك�سات 

�لنور. كما �أن �رتد�ء مالب�س عاك�سة �سوف يزيد من جمال �لروؤية 

تكون  �أن  هو  �لليل  هو�ئية يف  در�جات  ركوب  مفتاح  �إن  �أي�سًا. 

مرئيًا.

عند قيام �لعائلة بركوب در�جات هو�ئية معًا �أو �سمن جمموعة، 

�سخ�سًا  دعو�  �أمكن  و�إذ�  �لطريق،  يف  معًا  بقائكم  على  حافظو� 

بالغًا يقود �أمام �ملجموعة و�سخ�سًا بالغًا �آخر يف موؤخرتها.

ويتعّي �أن يقوم �لو�لدون/مقدمو �لرعاية بالتاأكد من قيامهم قدر 

�لإمكان بركوب در�جات هو�ئية مع �أطفالهم يف �لطريق، لإتاحة 

ب على مهار�تهم، و�جعلوها تخدم غر�سًا �آخر 
ّ
�لفر�سة لهم للتدر

�ملتجر  �أو حليب من  ل�رش�ء جريدة  �لهو�ئية  �لدر�جة  مثل ركوب 

�ملحلي. ��ستعملو� حقيبة �لظهر �أو �سلة حمكمة �أو حاوية لو�سع 

�لأغر��س فيها.  

طرق للم�ساعدة يف تهيئة الأطفال لقيادة دراجة هوائية يف الطريق باأمان 
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اأفكار لن�ساطات عائلية

ب �لأطفال على �ملهار�ت �لتي تعلموها هي �لتخطيط لرحلة 
ّ
�إحدى �لطرق �جليدة لتدر  •

�أ�سياء  فيها  توجد  جديدة  منطقة  �إىل  �ذهبو�  مغامرة.  �جعلوها  �مل�سار�ت.  با�ستخد�م 

وخذو�  كعائلة  �لهو�ئية  در�جاتكم  �ركبو�  و�ل�ستك�ساف.  للم�ساهدة  لالهتمام  مثرية 

خلف  بالقيادة  بالغ  �سخ�س  قيام  هي  �ملثالية  و�لو�سعية  نزهة.  ماأكولت  معكم 

�لأطفال و�أمامهم يف هذه �لرحالت.

وتوقفو�  �مل�سار�ت،  و��ستخدمو�  �لعائلة  مع  �لهو�ئية  �لدر�جات  على  بجولة  �ذهبو�   •
ملناق�سة �ملخاطر �ملحتملة �لتي ت�ساهدونها عرب �لطريق. �أ�سريو� �إىل ممر�ت �سيار�ت 

�ملنازل، وممر�ت �لأزقة، و�لأماكن �لتي يتقاطع فيها �مل�سار مع �لطريق. حتّدثو� عّما 

�ملحتملة،  و�ملخاطر  �مل�سار�ت،  يف  �لهو�ئية  �لدر�جات  لر�كبي  بالن�سبة  ذلك  يعينه 

�ل�سلوك �ملهذب نحو بقية م�ستعملي  �لتعامل باأمان مع هذه �حلالت. �سّجعو�  وطرق 

�مل�سار )��ستعملو� �ملعلومات �لو�ردة يف هذ� �لدليل(.

اإر�سادات حول ال�سالمة

ميكن �أن تقع حو�دث ��سطد�م 

�لدر�جات �لهو�ئية يف �أي مكان، 

يف �لطريق وخارجه، لذ� تاأكدو� 

من �أن �أطفالكم ي�سعون د�ئمًا 

خوذ �أمان عند ركوبهم در�جات 

هو�ئية.

مواقع اإنرتنت

للمزيد من �ملعلومات حول ركوب �لدر�جات �لهو�ئية يف �مل�سار�ت 

و�مل�سار�ت �ملخ�س�سة للدر�جات �لهو�ئية

www.vicroads.vic.gov.au

www.bv.com.au

www.goforyourlife.vic.gov.au
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اأفكار لن�ساطات عائلية

وناق�سوها  �ملركبات،  لكافة  بالن�سبة  �ملرور  قو�عد  كافة  عن  �لإنرتنت  عرب  �بحثو�   •
�أقيمو�  �لطريق.  �لهو�ئية يف  �لدر�جات  �لتي تتعلق بقيادة  ة تلك  �أطفالكم، وخا�سّ مع 

م�سابقة للعائلة حول قو�عد �ملرور. قد تتفاجوؤون بالنتيجة.

�أو منزل  �أمانًا بالن�سبة للدر�جات �لهو�ئية �إىل �ملدر�سة  خططو� مل�سار �لطريق �لأكرث   •
�سديق. ويتعّي عليكم ر�سم خريطة مل�سار �لطريق وحتديد �أية خماطر لتجّنبها طو�ل 

بو� على �لقيادة عرب م�سار �لطريق مع �أطفالكم.
ّ
م�سار �لطريق. تدر

خططو� جلولة عائلية �إىل مكان �سّيق على �لدر�جات �لهو�ئية. وميكنكم جعلها نزهة   •
خذو�  �لأطول  للجولت  وبالن�سبة  �لطريق.  خالل  �لعاّمة  �ملو��سالت  ركوب  تت�سمن 

معكم قناين �ملياه، و�أطعمة، و�سعو� كرمي �لوقاية من �ل�سم�س. خذو� معكم �أدو�ت عّدة 

عجلة  و�أنبوب  �لعجالت،  �إطار�ت  �نفجار�ت  ت�سليح  وعّدة  �أعطال،  حدوث  حالة  يف 

�حتياطي، وهاتف نقال.

�بحثو� عن جولت �لدر�جات �لهو�ئية �سمن �ملجتمع، �لتي يتم �لإعالن عنها عادة يف   •
ب 

ّ
�جلر�ئد و�ملجالت �أو ن�رش�ت �ملجتمع. وهي مرحة وم�سلية جد�ً، وفر�سة جيدة للتدر

على مهار�ت قيادة �لدر�جات �لهو�ئية يف �لطريق.

مواقع اإنرتنت

للمزيد من �ملعلومات ل�سمان �سالمة عائلتكم عند قيادة در�جات هو�ئية 

يف �لطريق زورو�:

www.virtualbike.com.au

www.vicroads.vic.gov.au

�سّجعو� �أطفالكم على �لرتكيز 

و�لقيادة باأمان عند ركوبهم 

در�جاتهم �لهو�ئية مع 

�أ�سدقائهم.

قومو� باإعد�د قو�عد و��سحة 

لل�سالمة عند ركوب در�جات 

هو�ئية تو�فق عليها �لعائلة 

باأكملها.

اإر�سادات حول ال�سالمة
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�لتو��سل مع بقية م�ستعملي �لطريق وتبيان ما ينوي فعله.لقيادة در�جة هو�ئية يف �لطريق باأمان يتطلب من ر�كب �لدر�جة �أن يكون قادر�ً على:قائمة التحقق من قيادة دراجة هوائية يف الطريق باأمان  o
�لنظر �إىل �لأمام وفح�س �لطريق و�ملنطقة �ملحيطة لتق�سي �ملخاطر �ملحتملة.  o

�لقيادة بخط م�ستقيم وعلى بعد مرت و�حد من حافة �لر�سيف �أو �ل�سيار�ت �ملركونة   o.دون �لنحر�ف نحو �ليمي �أو �لي�سار
عند  با�ستثناء  �لأوقات،  كافة  يف  �لقيادة  مقود  على  يديه  كال  بقاء  على  �ملحافظة   o

�إعطاء �إ�سارة لالنعطاف.
�لتخطيط لتجّنب مناطق حركة �ملرور �ملزدحمة و�ختيار �مل�سار�ت �لأكرث �أمانًا.  o

�حلفاظ على م�سافة �آمنة من بقية �ملركبات لكي يكون با�ستطاعته �لروؤية و�أن يكون   o
مرئيًا.

فهم قو�عد �ملرور و�تباعها.  o
و�سع خوذة معتمدة ومقا�سها �سحيح ومعّدلة دون �حلاجة �إىل تذكريه بذلك.  o.رتد�ء مالب�س �ألو�نها فاحتة �أو ز�هية دون �حلاجة �إىل تذكريه بذلك�  o.لقيادة مب�سوؤولية عند ركوب در�جات هو�ئية مع �لأ�سدقاء�  o

هذه �ملهار�ت و�ملعرفة يتم تعليمها كجزء من برنامج Bike Ed. ولكن على �لو�لدين/مقدمي �لرعاية �لتاأكد من �أن �أطفالهم بو�سعهم 

ب عليها معًا. 
ّ
عر�س و�إظهار فهمهم لهذه �لنقاط. ويتعّي عليهم �إف�ساح �لوقت ملناق�سة هذه �ملهار�ت مع �أطفالهم و�لتدر
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www.goforyourlife.vic.gov.au )متتعو� بحياتكم( Go For Your Life
�لدر�جات  ل�سبكات  وخر�ئط  قيادتها،  ميكن  و�أين  �لهو�ئية،  �لدر�جات  ركوب  عند  �ل�سالمة  عن  معلومات  على  يحتوي 

�لهو�ئية يف �أرجاء ڤيكتوريا.

www.virtualbike.com.au )لدر�جة �لفرت��سية�( Virtual Bike
قامت �رشطة ڤيكتوريا بتطوير موقع �لإنرتنت هذ� لتقدمي معلومات تتيح لر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية تطوير ��سرت�تيجيات 

عملية �آمنة وفّعالة عند قيادتهم در�جات هو�ئية. كما يقدم ن�سائح حول �ل�سالمة و�لأمان.

www.bv.com.au )لدر�جة �لهو�ئية ـ ڤيكتوريا�( Bicycle Victoria
ـ ڤيكتوريا منظمة جمتمعية ت�سعى لت�سجيع �لنا�س على ركوب �لدر�جات �لهو�ئية. ويحتوي موقع  �لدر�جات �لهو�ئية 

�لإنرتنت على ن�سائح و�إر�ساد�ت مفيدة لر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية، وتفا�سيل منا�سبات �جلولت على �لدر�جات �لهو�ئية  

�ملنظمة، ورو�بط للمجموعات و�ملنظمات �ملهتمة بالدر�جات �لهو�ئية. 

www.vicroads.vic.gov.au )إد�رة �ملرور )ڤيك رودز�

�لدر�جات  مل�سار�ت  وخر�ئط  �لهو�ئية،  للدر�جات  �ملرورية  �ل�سالمة  قو�عد  حول  معلومات  على  يحتوي 

�لهو�ئية يف �لطريق وخارجه يف �أرجاء ڤيكتوريا. ويحوي �أي�سًا قاعدة بيانات عرب �لإنرتنت لإح�سائيات 

حول حو�دث �ل�سطد�م لكافة م�ستعملي �لطريق، ميكن �لبحث فيها عن معلومات عن �ملنطقة �ملحلية.
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