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حامية مجانية للتأمني ضد الحوادث

Kostenloser Unfallversicherungsschutz

اآلباء األعزاء،
سوف يلتحق ابنكم اآلن بإحدى املدارس الثانوية .وبالتايل يقدم لكم هذا الكتيب معلومات حول العديد من
املوضوعات الهامة .حيث ميكنكم أن تحصلوا من خالله
فإن التحديات تزداد وما يتتبع عن ذلك من زيادة يف
عىل املعلومات التي تحظى باهتامم الوالدين من اإلفطار
التحديات النمطية يف تلك املرحلة من عمره .وبالطبع
فإن السنوات األوىل من التعليم الثانوي هي التي يكون حتى اللياقة البدنية مرورا بركوب الدراجات والرياضة
وحاالت العنف وأيضا الحقيبة املدرسية.
فيها التلميذ معرضً ا أكرث للحوادث يف الحياة املدرسية
بأكملها .من الطبيعي أن األطفال خاصة يف سن املراهقة والجدير بالذكر أن تعرفوا :أن املظلة التأمينية اإللزامية
ضد الحوادث ال تكلفكم شيئًا ،بل إنه يكاد يتم تقدميها
يرغبون يف اختبار أنفسهم ومعرفة حدودهم .نحن،
تلقائ ًيا .فوالية برلني هي التي ستقوم بتغطية التأمني عىل
رشكة التأمني ضد الحوادث برلني ،سوف نصحبكم أنتم
أطفالكم.
وأبناؤكم أيضً ا يف هذه املرحلة املدرسية ،باعتبارنا الجهة
املسئولة عن التأمني اإللزامي ضد الحوادث الطالبية يف
نأمل أن متدكم املعلومات التالية بالعون الالزم.
العاصمة األملانية.
مع تحيات رشكة التأمني ضد الحوادث برلني

رشكة التأمني ضد الحوادث برلني هي املسئولة عن التأمني التدخني غري مؤمن عليه
اإللزامي ضد حوادث التالميذ يف العاصمة األملانية .لدينا إن التدخني غري مسموح به يف مدارس برلني .ونظ ًرا ألن
يتم التأمني عىل التالميذ من الجنسني ضد األرضار الصحية التدخني هو أمر „خاص“ بالتلميذ ذاته ،فهو ال يندرج
أثناء الحصة واألنشطة املدرسية األخرى وأيضً ا يف الطريق تحت مظلة التأمني اإللزامي ضد الحوادث.
أثناء تنقلهم إىل املدرسة ذهابا وإيابا.
يتم التأمني عىل األطفال:
•أثناء الحصة وفرتات االسرتاحة واألنشطة املدرسية
(أيضً ا عىل سبيل املثال النزهات الخلوية وأيام التجوال
أثناء والرحالت املدرسية)،
•عن الحوادث يف الطرق املبارشة بني املسكن واملدرسة
أو املكان الذي يقام فيه النشاط املدريس .وكذلك
عىل وسيلة املواصالت التي يتم استعاملها لقطع
طريق املدرسة عىل أال تكون غالية الثمن .كذلك
فإن السؤال عن مسؤولية الطفل ذاته وقوع حادث
مدريس ،لن يؤثر عىل حامية مظلة التأمني ضد
الحوادث.
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خدماتنا :العالج بكل الوسائل املناسبة

Unsere Leistungen: die Heilbehandlung mit allen geeigneten Mitteln

رشكة التأمني ضد الحوادث برلني تهتم بتقديم العالج
الفعال ويف أقرص وقت ممكن من خالل اتخاذ اإلجراءات
الخاصة والجهات املعنية ذات الصلة .وهذا العالج يتم
تقدميه بدون قيود زمنية ويشمل برامج طبية ومتعلقة
بطب األسنان والعالج يف املستشفى .وأيضً ا النفقات
الرضورية املتعلقة بالنقل واالنتقال وتوفري األدوية واملواد
العالجية األخرى باإلضافة إىل التجهيز باألجزاء التعويضية
ألطراف الجسم واملواد املساعدة وأيضً ا توفري الرعاية
الالزمة ،كل ذلك من شأنه إكامل بقية هذه الخدمات.
تنبيه :نفقات العالج الخاصة ال ميكن التعويض عنها.
مقدمي الخدمات التأمينية ملزمون بتسوية الحساب مع
رشكة التأمني ضد الحوادث مبارشة.
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ما الذي يتعني فعله عند وقوع حادث

Was bei einem Unfall zu tun ist

املساعدات املدرسية واملهنية الخاصة:
بعد وقوع حوادث شديدة فإنه يتم ضامن اتخاذ كل
(مثل التدريس عىل رسير املريض)،
اإلجراءات الرتبوية ً
لغرض إتاحة اإلمكانية للطفل املصاب بحضور دورة
تدريب مدرسية ومهنية الحقة متوامئة مع مهاراته.

•إذا ما وقع الحادث أثناء فرتة املدرسة ،فسوف تتوىل
سكرتارية املدرسة اتخاذ كل ما يلزم من أمور .ورشكة
التأمني ضد الحوادث سوف تعلم بذلك تلقائ ًيا ،ومن
ثم فسوف تتوىل دفع النفقات العالجية لإلصابات
الناتجة عن وقوع حادث ذي صلة باملدرسة.

املعاشات:
طاملا أن الطفل يعاين من أرضار صحية مستدمية جراء
وقوع حادث فسوف نتحقق أيضً ا مام إذا كان من
املمكن رصف املعاشات.

إذا ما وقع حادث عىل طريق املدرسة أو متت زيارة
الطبيب جراء وقوع حادث ذي صلة باملدرسة بعد الظهر،
فيتعني عليك باعتبارك أحد األبوين إبالغ املدرسة بذلك.
وبعد ذلك سوف يتوىل التأمني النفقات التي لها صلة
بالحادث املدريس .ويف هذه الحالة لن تكون رشكة التأمني
الصحي الخاصة بك هي الجهة املعنية بذلك.

وأيضً ا بعد وقوع حادث صغري يف املدرسة فيتعني عليك
أن تتأكد أن هذا الحادث قد تم تسجيله فيام يعرف
باسم „سجل الحوادث“ التابع للمدرسة .وهو ما يعد
أم ًرا ها ًما إذا ما استدعى األمر الحقًا زيارة طبيب بسبب
وقوع الحادث.

رجاء:
إذا ما استدعى األمر نقل طفل ما تعرض إلصابة
خفيفة إىل الطبيب ،فيتعني عىل الجهات املعنية نقله
بتاكيس إىل هناك وعدم االتصال باملطايفء .فعربات
اإلسعاف يتعني أن تكون متوفرة لخدمة املرىض
الذين تعرضوا إلصابات خطرية .ولذا نرجو منك تفهم
املوقف وتقديم املساعدة لتنفيذ هذا األمر.
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نصائح بخصوص الرياضة املدرسية
تلعب الرياضة املدرسية دو ًرا ها ًما يف الوقت الحايل الذي
تنذر فيه مامرسة الحركة .فهي ال تهدف إىل تعويض
الجلوس لفرتات طويلة فقط ،بل إنها تعترب للكثري من
الشباب وقت التحركية املكثف الوحيد .ويتم خالله جمع
الخربات الجسدية املهمة وكذلك أيضً ا اكتساب املهارات
االجتامعية؛ ألنه يجب أن يتعلم كيف يتنافس مع
اآلخرين وأن يلتزم بالقواعد وأن يتقبل الخسارة .إذ يجب
عليكم أيضً ا توضيح أهمية مادة الرياضة ألطفالكم.

احرصوا عىل االهتامم مبالبس الرياضة العملية والحذاء
الريايض املناسب .واعلموا أن األمر ال يتعلق فقط
باملنتجات ذات العالمات التجارية ،بل
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حتى ال يصل األمر مطلقًا إىل وقوع حادث

Damit es gar nicht erst zum Unfall kommt

أول وقبل كل يشء يأخذ الحقيبة
بالقيمة العملية ً
الرياضية أيضً ا إىل املدرسة يف األيام التي يوجد فيها
رياضة يف جدول الحصص! فإذا ما „نيس“ ابنكم أغراضه
الرياضية عن قصد فاسألوه عن السبب .وال تكون أعراض
الربد أو آالم الحيض الخفيفة سب ًبا يف التخلف عن حصة
الرياضة ،ويف هذه الحاالت قد يساعدكم اللجوء إىل
مدرس الرتبية البدنية قصد االستشارة معه.

نحن مسئولون أيضً ا عن الحامية من الحوادث يف
املدارس .ولهذا الغرض فإن رشكة التأمني ضد الحوادث
برلني تدعم املدارس من خالل تقديم املشورة واإلجراءات
الالزمة .وبذلك فإنه ميكننا دعم العديد من األنشطة
لغرض التقليل من عدد الحوادث .وعندئذ فإننا نعول
كث ًريا عىل مساعدتك .باعتبارك أحد األبوين فيمكنك أن
تقدم الكثري للمحافظة عىل صحة وسالمة طفلك.

لذلك احرص عىل أن تقدم لطفلك قد ًرا كاف ًيا من
إمكانيات التحرك .ميكن للطفل يف النادي الريايض أن
ينمو ذهنيا وجسديا بشكل صحي سليم .كذلك فإن
الرياضة املدرسية متثل أهمية خاصة للتطور البدين
الصحيح لطفلك.

الشباب بحاجة إىل الحركة
أظهرت الدراسات الحالية أن قصور حركة األطفال هو
أمر له تبعات جسيمة .إن أوجه القصور هذه ال يقترص
رضرها عىل البدن فحسب ،بل إنها وفقًا للمعارف
العلمية املتخصصة ترض أيضً ا بالتطور الذهني لألطفال،
فإن كرثة التحرك تساهم يف تطوير الخربات التحركية
السليمة -األطفال ذوو القدرات التحركية أقل ما
يتعرضون اىل الحوادث.

7

6

رشكة التأمین ضد الحوادث برلین | آمن و ُمعاىف و ُمؤمن جیدً ا يف املدرسة الثانویة

رشكة التأمین ضد الحوادث برلین | آمن و ُمعاىف و ُمؤمن جیدً ا يف املدرسة الثانویة

الطريق إىل املدرسة بالدراجة

Der Schulweg mit dem Fahrrad
عاكس أحمر كبري مميز
بحرف „“Z

اثنان من الفرامل

جرس
مصباح أمامي أبيض مع عاكس
مدمج
دينامو (األفضل :دينامو املحور)

مصباح خلفي أحمر مع
عاكس مدمج (األفضل:
أن يكون مزودًا بوظيفة
اإلضاءة عند التوقف)

واقي الرتس

دواسات مانعة لالنزالق
مع عاكسات صفراء

كذلك فإن األقراط أو الثقب  -كال الشيئني ،اللذين ال
مكان لهام يف صف الرتبية الرياضية  -ال ينبغي أن يشكال
أية أعذار .يجب إزالتها قبل صف الرتبية الرياضية ،ألنها
تهدد سالمة طفلكم وزمالئه يف املدرسة .إذ ال يجوز أن
تتحملوا مسؤولية ذلك (ولو كتابيا) ،ألن مدرس الرتبية
الرياضية وحده هو الذي يتحمل املسئولية عن مجريات
األمور يف الصف الدرايس.

من أجل صحة طفلكم ،يجب عليكم أن تعملوا عىل
رضورة أن تقام حصص الرياضة من قبل معلمني
متخصصني وأال تلغى .وهذا األمر مهم جدًا ،ألن األطفال
الرياضيني يتعلمون بسهولة أكرب!

كام أن الثقب تخفي بني طياتها العديد من املخاطر
ولذلك فإنها بشكل عام غري مرغوب بها.

عاكسني جانبيني عىل األقل
عىل العجالت األمامية
والخلفية و  /أو رشيطني
عاكسني أبيضني دائريني عىل
اإلطارات

مبا أن املسافات إىل املداس الثانوية تكون نسبيا أبعد،
فإن الكثري من األطفال يستخدمون اآلن الدراجات .إال أن
قيادة الدراجة يف طرقات برلني املزدحمة قد يصبح أمرا
خط ًريا .لذا فان االختيار الصحيح لطريق املدرسة ونوع
الدراجة وأسلوب القيادة لهم اهمية قصوى يف أمان
ابنائكم.
رشع قائدي الدراجات التزود مبا ييل:
وقد أمر امل ُ ِّ
•اثنني من الفرامل املستقلة للعجلة األمامية والخلفية،
•مصباح أمامي أبيض وعاكس أبيض يف املقدمة،

•أربع عواكس عجالت (اثنني عىل العجالت األمامية
واثنني عىل الخلفية) أو رشائط بيضاء عاكسة عىل
اإلطارات،

•مصباح خلفي أحمر وعاكس يف الخلف،

•جرس واضح الصوت،

•دينامو،

•لتحسني السالمة ،فإنه يوىص أيضً ا مبصباح أمامي
ومصباح خلفي إضايف مزود بوظيفة
اإلضاءة عند التوقف.

•دواسات مانعة لالنزالق مع اثنني من عاكسات
الدواسه،
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خطر يف النقطة العمياء
دامئًا وأبدًا ما تقع الحوادث املرورية الجسيمة ،ألن
سائقي الشاحنات يتعامون عن أحد املشاة أو راكبي
الدراجات عند املنعطف ،والذي يكون موجودًا يف النقطة
العمياء .يجب عىل راكبي الدراجات استخدام مسار
الدراجات أو ،يف حالة فقدانه ،القيادة عىل الجانب األمين
للطريق .قد يحدث أن تقوم املركبات املنعطفة ميي ًنا
خصوصا
باجتياز طريقك .وقد يتحول األمر إىل مشكلة
ً
مع الشاحنات املنعطفة :ألن السائقني غال ًبا ال تتوفر
لديهم أي فرصة ملالحظة ما يجري من حولهم .فمنطقة
التحميل مع الحوائط الجانبية العالية ،أو املقطورة أو
شكل الصندوق تحجب عنهم الرؤية .عادة يراقب سائق
الشاحنة السري عرب طريقتني:
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•املجال إىل جانب مقصورة القيادة من خالل النافذة
اليمنى،

فحص السالمة
افحصوا الدراجة بانتظام مع طفلكم.

•املنطقة املمتدة مبارشة بجانب املركبة إىل الخلف من
خالل املرايا الخارجية اليمنى.

•الضوء :هل تعمل اإلضاءة األمامية والخلفية؟

إال أنه يوجد بينهام مجال عىل شكل زاوية حادة يبلغ
مقياسها حوايل ثالثني درجة .وكل ما يوجد يف تلك
املنطقة ال ميكن للسائق رؤيته ،إذا مل تكن مركبته مزودة
مبرايا خارجية أخرى .وإذا تواجد املرء يف تلك النقطة
العمياء ،فثمة خطر يأيت من العجلة الخلفية للشاحنة
ميكن أن يوشك بحياة قائد الدراجة .وهذا راجع أن عند
االنعطاف العجالت الخلفية للشاحنة تقرتب أكرث من
حافة الرصيف مقارنة بالعجالت األمامية.

•العاكسات :هل كل العاكسات موجودة؟ كال العاكسني
الصفراوين عىل الدواسات ،وكال العاكسني الصفراوين
عىل العجلة األمامية والخلفية ،والعاكس األبيض
املوجود يف األمام ،واآلخر األحمر املوجود يف الخلف.
وباإلضافة إىل ذلك ،العاكس األحمر
املدمج يف املصباح الخلفي.

•مقعد الدراجة :يكون ارتفاع مقعد الدراجة مثال ًيا
عندما يتمكن الطفل من االستناد عىل األرض بقدميه
ويستطيع دعم
نفسه بأمان.
•الجرس :هل ميكن الوصول إىل الجرس بسهولة ،وهل
هو رنّان بشكل واضح وسلس؟
احرصوا عىل ارتداء طفلكم للخوذة يف أثناء ركوب
الدراجة ،والتي تحميه يف حاالت الطوارئ! كونوا قدوة
واستخدموا أيضً ا الخوذة!

•الفرامل :هل فرامل العجلة األمامية والخلفية مرك ّبة
بشكل سليم عىل العجلة ومتسك بإحكام إذا لزم األمر؟
هل لسنادات الفرامل مقطع عميق؟
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أرضار وضعية بسبب حقائب الظهر املدرسية

Haltungsschäden durch Schulrucksäcke

قد تتسبب حقائب الظهر املدرسية يف إلحاق أرضار
وضعية دامئة ،إذا كان لديها شكل مرض بالظهر ،أو يتم
ارتداؤها بشكل غري صحيح أو أن تكون ثقيلة جدا.
وينبغي عىل اآلباء الذين يرغبون أثناء انتقال أبنائهم من
الحقيبة العادية إىل حقيبة الظهر ،أن يختاروا ألبنائهم
حقيبة ظهر مريحة ومبطنة .كام يجب أن تكون األحزمة
مبطنة وعريضة مبا ال يقل عن أربعة سنتيمرتات وسهلة
الضبط .ميكن أن تؤدي حقائب الظهر ،التي يتم حملها
ٍ
بشكلٍ
منخفض جدًا إىل تجوف الظهر (قعس قطني).
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هكذا ميكنكم حامية طفلكم
يجب أن يتعلم طفلكم كيف ميكنه تفادي خطر
اجل أم قائد
الشاحنات املنعطفة إىل اليمني سواء أكان ر ً
دراجة.

•فإذا مل تكن هناك شاحنة ،فينبغي عليه محاولة
التواصل بالعني مع السائق .يرى السائق من خالل
املرايا الخارجية للشاحنة .واألهم هو أن يكون السائق
قد رآى الطفل.

•إذا كان طفلك عند تقاطع ويريد أن يعرب بشكلٍ
مستقيم ،فعليه أن يتأكد أولً أنه ال توجد شاحنة تقف
بجانبه ،تريد أن تنعطف ميي ًنا.

•عىل أية حال ،يجب عىل الطفل أن يحافظ عىل مسافة
جانبية بينه وبني الشاحنات التي متر بجواره.

وعىل العكس من ذلك إذا تم ضبط الحوامل بشكلٍ قصري
للغاية فقد يسبب هذا تحدب الظهر .وباإلضافة إىل ذلك،
ميكن للتوزيع غري الصحيح للحمولة عىل الظهر أن يؤثر
بشكلٍ بالغٍ عىل األقراص واملفاصل الفقرية .ولذلك ينبغي
حمل حقائب الظهر املدرسية عىل مقربة من الجسم يف
منطقة العمود الفقري الصدري :تحت عظام الكتف إىل
مستوى الخرص.
كام أن وزن حقيبة الظهر ومحتواها هي يف حد ذاتها
مشكلة .حيث إن حقائب الظهر عادة ما تستوعب حجامً
أكرب من الحقائب العادية ،ويتم تحميلها فوق الحد
برسعة.
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الرحالت املدرسية وفرتات التواجد بأرض املدرسة

Klassenfahrten und Schullandaufenthalte

عموما يكون التالميذ تحت مظلة التأمني اإللزامي ضد
الحوادث خالل الرحالت املدرسية وخالل تواجدهم عىل
أرض املدرسة.
الرشط األهم لتغطية التأمني عند القيام بالرحالت ،هو أن
يتعلق األمر بأنشطة مدرسية ،مبعنى أن تدخل الرحلة يف
„نطاق املسؤولية التنظيمية“ للمدرسة بشكلٍ واضح ،وأن
يتم تخطيطها وتنظيمها وتنفيذها واإلرشاف عليها من
قبل املدرسة.
بدايةً ،يغطي التأمني كل األنشطة ،التي لها صلة مبارشة
بالرحلة املدرسية .ومن أجل ذلك يغطي التأمني رحلة
القدوم .مع العلم أنه ال يوجد أيضً ا يف األساس حامية
تأمينية عىل مدار الساعة يف الرحالت املدرسية  .ألن
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التأمني اإللزامي ضد الحوادث ال يغطي سوى مخاطر
بعينها يف إطار تواجد الطفل يف املدرسة .تتضمن الرحلة
املدرسية برنام ًجا ترفيه ًيا يتم تحمل نفقاته واإلرشاف
عليه بالكامل بشكل جامعي ،عىل سبيل املثال ،الزيارة
املشرتكة لحامم السباحة أو املتحف يف الصف .أما
بالنسبة لألنشطة التي تشكل جز ًءا من الحياة الشخصية
للتالميذ والتلميذات (عىل سبيل املثال ،األكل ،والرشب،
والنظافة الشخصية ،واستخدام املرحاض ،والنوم) ،فإنها ال
ترسي عليها من حيث املبدأ الحامية الخاصة للتأمني ضد
أعامل شخصية تقع وفقًا لذلك يف
الحوادث .فهي تعترب ً
نطاق مسئولية التأمني الخاص للطفل (عادة عن طريق
التأمني الصحي اإللزامي أو الخاص) .إن تحديد نطاق
الحياة الشخصية من النطاق املدريس املؤمن عليه يقرر
فيه يف نهاية املطاف حسب حاالت فردية.
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م ًعا مع طفلك يف االستيقاظ مبك ًرا واإلفطار

Gemeinsam mit Ihrem Kind morgens aufstehen und frühstücken

األطفال والشباب الذين يأتون إىل املدرسة دون أن
يتناولوا وجبة اإلفطار تكون نسبة تركيزهم سيئة ،وبالتايل
فهم أيضً ا أكرث عرضة للحوادث من هؤالء الذين تناولوا
طعامهم يف املنزل قبل الذهاب إىل املدرسة.
خصص بعضً ا من وقتك صبا ًحا لطفلك وتناول إفطارك
معه .األطفال الذين يتناولون إفطارهم يف املنزل قبل
الحصة يشعرون إثر ذلك بحال أفضل وباتزان ملحوظ
عندما ال يبدأ اليوم بتوتر وعصبية .حتى لو مل يتمكن
طفلك من تناول الكايف من الطعام يف الصباح ،فعليك
أن متنحه بداية مسرتخية لليوم من خالل حضوره إلفطار
جامعي صغري .واإلفطار „الكبري“ يستطيع الطفل تناوله
يف االسرتاحة.

إذا سمحت لطفلك املشاركة يف اختيار الخبز املدريس
فسوف يكون محتمال أنه سيتناوله .رمبا يكون خبز
االسرتاحة حافزا عىل تجنب ابنك للوح الشيكوالتة
املسبب للسمنة .بالنسبة لألطفال زائدي الوزن يكون
األمر أصعب  -ال ترتك األمر يتطور لهذه الدرجة.
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املشاجرة والفظاظة والعنف

Raufereien, Rüpeleien und Gewalt

قد تقع يف املدرسة الثانوية مشاجرات بشكلٍ أكرث مام
كانت عليه يف املدرسة االبتدائية ،والتي تفقد يف بعض
األحيان طابع الرباءة.
التالميذ والتلميذات ،الذين تعرضوا لالصابة جراء سلوك
عدواين يف املدرسة أو يف الطريق إليها ،مؤمن عليهم
كام يف أي حادث مدريس آخر ،ما مل يقم الشجار لدوافع
شخصية بحتة .ليس كل شجار يعترب داللة عىل العنف
يف املدارس .ولكن ما الذي ينبغي عىل اآلباء واألمهات أن
يفعلوه ،ملا يعتقدون أن طفلهم قد أصبح ضحية لزمالئه
يف املدرسة؟
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يجب أن يكون أول اتصال لكم مبدرس الفصل أو مدرسة
الفصل .وميكن أن يتم إبالغ إدارة املدرسة أيضً ا.
ما ميكن لآلباء واألمهات أن يفعلوه ،والذين يبحثون عن
النصيحة خارج املدرسة؟ ال توجد توجيهات أو تدابري
تطبيقية خاصة باآلباء واألمهات الذين يتعرض أبناؤهم
للعنف ،ألن كل حالة فردية مختلفة عن غريها من
الحاالت .هنالك إمكانية لإلرشاد املهني وللمساعدة عىل
تحليل هذه الحاالت الفردية.

املدرسية يف الخارج
فرتة اإلقامة بالخارج .مع معظم دول الجوار األوروبية
مثة اتفاقيات مع مؤسسات الضامن االجتامعي ،التي
تتحمل املستحقات العينية يف حاالت الحوادث عىل
حساب التأمني اإللزامي ضد الحوادث األملاين .وعادة
ما يتوافق نطاق الخدمات يف هذه الحاالت مع نظريه
املعمول به يف البلد .بالنسبة لألرضار ،الواقعة خارج نطاق
التطبيق التابع للتأمني اإللزامي ضد الحوادث األملاين،
يجب عىل التالميذ والتلميذات أن يكون معهم بطاقة
التأمني الصحي األوروبية الجديدة (بطاقة التأمني الصحي
األوروبية .)EHIC -

فهي تؤكد للجهة األجنبية املقدمة الخدمة مسؤولية
املؤسسة األملانية للتأمني الصحي وضد الحوادث .إذا كان
هناك توصية للحصول عىل تأمني صحي إضايف خاص
لبلدان بعينها ،فيجب أن تتم مناقشة هذا األمر مسبقًا.
وحتى لو تم رفض التغطية التأمينية يف حالة بعينها
لحادث ما تعرض له طالب أو طالبة ،فإن التأمني الصحي
القانوين يتحمل املسؤولية عن تعويض الرضر الصحي.
إن رشكة التأمني ضد الحوادث برلني تتوىل مهمة التنسيق
بني صندوق التأمني واألطباء املعالجني .واألهم من ذلك
هو الرتكيز عىل أن تصبح الرحلة املدرسية لذوى األبناء
نشاطا جامعيا ال يُنىس .نتمنى لكم رحلة سعيدة خالية
من الحوادث!
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وماذا لو كان طفيل يبحث عن مواجهات عدوانية

Und was ist, wenn mein Kind aggressive Auseinandersetzungen sucht
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ميكن للوالدين أيضً ا الحصول عىل املشورة واملساعدة
والدعم من لدن األخصائيني النفسيني واألخصائيات
النفسيات الرتبويني يف برلني للوقاية من العنف والتدخل
يف األزمات .يوجد يف كل من أحياء برلني مركز إرشاد
نفيس تربوي به واحد أو اثنني من املهنيني املتخصصني
يف العنف واألزمات .هذا الفريق النفيس الرتبوي ميكنكم
العثور عليه أيضً ا عىل شبكة اإلنرتنت تحت عنوان
اإلنرتنت املوجود يف الصفحة التالية.
املضايقات عن طريق وسائل اإلعالم ،ما يسمى بالتسلط
عرب اإلنرتنت ،بديل جديد للمضايقة ومنترش يف جميع
أنحاء العامل ،والذي توفره وسائل االتصال الحديثة مثل
اإلنرتنت واملحمول .فاألخبار والصور التي تم نرشها
عىل االنرتنت مرة واحدة ،قد يتمكن من الوصول إليها
مشاهدين مجهولني غري محدودين رمبا لسنوات.

اإلصابات بعد املواجهات العدوانية
لرشكة تأمني برلني الحق يف أن تسرتد من املعتدي جميع
تكاليف عالج الطرف املترضر .إذ أنه من املتوقع من
الشباب أن يكونوا عىل دراية مبا يفعلون وعام هي
العواقب املنتظرة من وراء رضب اآلخرين .قد يصبح هذا
ملكفًا للغاية يف بعض األحيان.
ولذلك ينبغي عليكم أن تتفاعلوا عىل الفور عند أول
بادرة لطفلكم ،عند استخدامه العنف البدين ضد
اآلخرين .السلوك الحازم جدًا فقط من قبل اآلباء
واألمهات واملعلمني هو القادر عىل مساعدة الشباب عىل
حل مشاكلهم دون عنف .من املهم أن يجري العقاب
مبارشة بعد سوء السلوك ،وليس بعد أيام من وقوعه.
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ميكنكم الحصول عىل الدعم واملساعدة يف:
www.kindernotdienst.de
www.elterntelefon.org
www.klicksafe.de

ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات حول هذا
املوضوع عىل شبكة اإلنرتنت عىل املوقع التايل
 www.unfallkasse-berlin.deيف قطاع „معلومات
لآلباء“

اآلباء واألمهات واملعلمني هم قدوات أساسية أيضً ا يف
عمر الشباب .من يرصخ غال ًبا من الكبار يف وجه األطفال
والشباب ،ويحط من قدرهم ،ويهينهم أو يفضحهم ،يولد
حتم .ومن ث ّم يتم توجيهه
عندهم السلوك العدواين ً
أكرث إىل الطالب األضعف أو املامثلني .فال تسمح لألمر
بالوصول إىل هذا الحد؟ استفد من فرص االستشارة
املذكورة!
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Tel.: 030 7624-0
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