HAZIRLIKLAR

n Önceden hazırlıklı olunuz ve traﬁk eğitimi ile ilgili
istediğiniz bilgileri veya video bantlarını vaktinde
temin ediniz ya da bu konuda öğretmenlerle ve diğer
velilerle görüşünüz.
n Çocuğunuzun karanlıkta ve kötü hava şartlarında
uzaktan görülebilmesi için giysilerinin açık renk ve
okul çantasının reﬂektörlerle donatılmış olması
tavsiye olunur. Giysilere takılabilecek reﬂektörler
çocuğun emniyetini daha da artırır.
n Kendinizin ve traﬁkteki davranışlarınızın çocuğunuz
için örnek olduğunu unutmayınız. Bu yüzden bazı
büyüklerin ve bazı çocukların yanlış davranışlarını
çocuğunuza anlatınız ve bu davranışların birlikte
getirebilecekleri tehlikelere işaret ediniz.
Yaya geçidinde nasıl davranılacağı konusunda alıştırma
yapılması gerekir.

n Çocuğunuzun vaktinde okula gitmesine lütfen özen
gösteriniz. Okula geç ulaşma korkusu çocukların
dikkatsız davranma tehlikesini artırır.

İlkokula yenİ
baŞlayan ÇoCuklarin
İlk okul yolu

okul yolu Plani

Yaz tatilinden sonra, ilkokula başlayan yüzbinlerce
çocuk okula ilk defa tek başına gideceklerdir. Bu
esnada birçok yeni izlenim çocukları büyük ölçüde
meşgul edecektir. Çocuklar ve veliler için okul
başlangıcını kolaylaştırmak amacıyla Stuttgart Kamu
Düzen Dairesi tüm ilkokul bölgeleri için özel okul yolu
planları yayımlamıştır. Bu planlar okula en emniyetli
yaya gidiş yolunu göstermektedir. Çocukların
muntazam olarak gidecekleri bu yolu önceden
tanımaları ve velileriyle birlikte birkaç kez bu yoldan
yürüyerek alıştırma yapmaları gerekir. Birinci sınıf
çocukları, okuldan eve giderken okulda yaşadıkları
olaylardan sonra gereğinden daha az konsantre ve
dikkatli oldukları için çocuğunuzu okuldan dönüş
yoluna aynı şekilde iyice alıştırınız.

Kırmızı ışıkta durunuz, çocuklara örnek olunuz.

Çocukların okuldan zevk alabilmeleri için şunu
unutmayınız: bir şeyi oyun şeklinde öğrenmek
daha kolay öğrenmek demektir. Çocuğu doğru
hareketlerinden ötürü övmeniz ve onaylamanız
halinde çocuğun öğrenmesini kolaylaştırmış
olursunuz.
POLIZEIPRÄSIDIUM STUTTGART

traFİk eĞİtİmİ İle İlGİlİ
bİlGİler
Birçok kurum ve kuruluş traﬁk eğitimi ile ilgi broşürler
yayımlamaktadır. Bundan birkaç örnek:
n Çocuğunuzun sınıf öğretmenine sorunuz. Okulda
genellikle konu ile ilgili medya bulunmaktadır.

n Stuttgart Emniyet Müdürlüğünün traﬁk eğitim
bölümü de sizi bilgilendirecektir.
E-posta: stuttgart.verkehrserziehung@polizei.bwl.de
www.gib-acht-im-verkehr.de, Deutsche Verkehrswacht e.V. (www.deutsche-verkehrswacht.de)
adreslerinden de bilgi edinebilirsiniz.

Dur! Tramvayın geçiş üstünlüğü vardır!

„Gute Fee“ sembolünün görüldüğü her yerde çocuklar
yardım bulabilmekten emin olabilirler. Perakendeci,
esnaf, sosyal kurumlar ve Stuttgart’taki tramvay şoförleri
kendilerini çocukların güvenebildikleri muhatap olarak
görmektedirler.

Deine Stadt
im Netz
www.stuttgart.de
facebook.de/stadt.stuttgart
twitter.com/stuttgart_stadt
plus.google.com/+stadtstuttgart/posts

n Verkehrswacht Stuttgart e.V. okullar aracılığıyla
birinci sınıf öğrencileri için kepler (şapkalar)
dağıtmaktadır.
n ADAC
www.adac.de/wuerttemberg

ÇoCuĞunuZ İle bİrlİkte
yaPabİleCeĞİnİZ
aliŞtirmalar

n Çocuğunuzu, gelecekte izleyeceği okul yoluna iyice
alıştırınız. Bu yoldan birkaç kez birlikte yürüyünüz ve
bunu en iyisi, okul başlama ve bitme saatlerinde
yapmaya gayret ediniz. Daha sonra çocuğunuzun bu
yola sadık kalıp kalmadığını ve tavsiye olunan
geçitlerden geçip geçmediğini kontrol ediniz.
n Çocuğunuzu okul yolundaki muhtemelen tehlikeli
olan yerler konusunda uyarınız ve doğru davranışın
nasıl olması gerektiğini açıklayınız.

n Karşıdan karşıya geçmek çocuklar için her zaman
büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bu yüzden
çocuğunuzu yol kenarında durmaya, her tarafa iyice
bakmaya ve karşıdan karşıya en kısa yoldan
geçmeye iyice alıştırınız. Çocuğunuzu mümkünse
sağa ve sola bakmanın kolay olduğu bir yerde
karşıdan karşıya geçmeye alıştırınız.
n Mümkün olan her yerde traﬁk lambalarının veya yaya
geçitlerinin bulunduğu yerlerde karşıdan karşıya
geçmek gerekir. Yaya geçitlerinde çocuğun, yaklaşan
sürücü ile göz teması kurması gerekir.

Park etmiş araçların arasından caddeye çıkarken dikkatli
olunuz!
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