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حامية مجانية للتأمني ضد الحوادث

Kostenloser Unfallversicherungsschutz

أعزايئ اآلباء،
طفلك اآلن يدخل رياض األطفال .وبذلك فإنه يبدأ
ومع ذلك فمهمتنا هي دعم صحة األطفال .وبالفعل فإن
الوقت املثري .سوف يتعلم طفلك كيفية االندماج يف
األطفال الصغار هنا يكونون بحاجة إىل الكثري من الدعم.
مجموعة غريبة عليه ،وسوف يتم إرشاده بطريقة
ويرجع ذلك إىل أنه يف هذا السن سيتم إرساء املباديء
األلعاب إىل طريق التعرف عىل أشياء جديدة عىل يد
األساسية إلرشاد طريق املستقبل .إذا ما تم تحفيز
مسئويل الرتبية من الجنسني .ورشكة التأمني ضد الحوادث األطفال الصغار بالفعل يف وقت مبكر للحركة ،فهناك
ً
برلني ،باعتبارها
مسئول عن التأمني اإللزامي ضد الحوادث احتامل كبري أن يستمر األمر إىل وقت الحق أيضً ا .ويف
يف العاصمة األملانية ،سوف ترافق طفلك وهو يحذو
العادة فسوف يقل ميل أجسامهم إىل السمنة والبدانة
خطواته األوىل .ومن خاللنا فإنه يتم التأمني عليه ضد
وسوف يصبحون أكرث حركة وبالتايل أقل تعرضً ا للحوادث.
الحوادث أثناء فرتة رعايته يف دار الرعاية النهارية ويف
وحتى ميكنك أن تدعم طفلك يف بداية آمنة وجيدة
الطريق املؤدي إىل هناك .ولذلك فال يجب عليك أن
لحياته ،فقد قمنا هنا بتلخيص أهم املعلومات التي
تسجل طفلك لدينا وال يجب عليك سداد أية مبالغ.
تهمك باعتبارك أحد األبوين.
وتتكفل والية برلني نفقات هذه املظلة التأمينية.
رشكة تأمني ضد الحوادث برلني

رشكة تأمني ضد الحوادث برلني هي املسئولة عن التأمني
اإللزامي ضد الحوادث ألطفال دور الرعاية النهارية يف
العاصمة األملانية.
يتم التأمني عىل األطفال:
•أثناء زيارة الطفل للحضانة أو بيت الطفولة أو أحد
دور الرعاية النهارية،

ال يتم التأمني عىل األطفال:
•يف دور الرعاية املبكرة ودور الرعاية،
•يف مالجيء األطفال ودور رعاية املسنني.

•يف النزهات الخلوية ويف زيارات األماكن ويف
االحتفاالت التي تقوم عىل تنظيمها املؤسسة املعنية،
•يف الطرق املبارشة بني املسكن ودار الرعاية النهارية
لألطفال أو املكان الذي يقام فيه الحدث الخاص
باملؤسسة .كذلك عىل وسيلة املواصالت التي يتم
استعاملها لقطع الطريق عىل أال تكون غالية الثمن.
كذلك فإن السؤال عن مسؤولية الطفل ذاته عن
وقوع حادث ،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 باقة هذه الخدمات.
تنبيه :نفقات العالج الخاصة ال ميكن التعويض عنها.
مقدمي الخدمات التأمينية ملزمون بتسوية الحساب مع
رشكة التأمني ضد الحوادث مبارشة.
املساعدات املدرسية واملهنية الخاصة:
بعد وقوع حوادث شديدة فإنه يتم ضامن اتخاذ كل
اإلجراءات الرتبوية لغرض إتاحة اإلمكانية للطفل املصاب
بحضور دورة تدريب مدرسية ومهنية الحقة متوامئة مع
مهاراته.
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املعاشات:
طاملا أن الطفل يعاين من أرضار صحية مستدمية جراء
وقوع حادث فسوف نتحقق أيضً ا مام إذا كان من
املمكن رصف املعاشات.
الوقاية:
حتى ال يصل األمر مطلقًا إىل وقوع حادث
نحن مسئولون أيضً ا عن الدعم الصحي والحامية من
الحوادث يف دور الرعاية النهارية لألطفال يف برلني .ولهذا
الغرض فإن رشكة التأمني ضد الحوادث تدعم الجهات
املعنية من خالل تقديم املشورة واإلجراءات الالزمة.
وبذلك فإنه ميكننا البدء يف إجراء العديد من األنشطة
ودعمها لغرض التقليل من عدد الحوادث .وعندئذ
فإننا نعول كث ًريا عىل مساعدتك .وباعتبارك أحد األبوين
فيمكنك أن تقدم الكثري للمحافظة عىل صحة طفلك.
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ما الذي يتعني فعله عند وقوع حادث

Was bei einem Unfall zu tun ist

الحادث أثناء فرتة البقاء يف دور الرعاية النهارية لألطفال وبعد وقوع حادث صغري يف دار الرعاية النهارية لألطفال
ستقوم إدارة املؤسسة هنا بإعداد كل األمور الرضورية.
فيتعني عليك أن تتأكد بأن هذا الحادث قد تم تسجيله
وعند تقديم بالغ بوقوع حادث فإن رشكة التأمني ضد
فيام يعرف باسم „سجل الحوادث“ التابع للمؤسسة.
الحوادث سوف تعلم بذلك ،ومن ثم فسوف تتوىل دفع
وهو ما يعد أم ًرا ها ًما إذا ما استدعى األمر الحقًا زيارة
النفقات العالجية لإلصابات الناتجة عن وقوع حادث ذي طبيب بسبب وقوع حادث.
صلة بدار الرعاية النهارية.
وقوع حادث عىل الطريق من أو إىل دار الرعاية النهارية
لألطفال
إذا ما وقع حادث عىل الطريق أو أو متت زيارة الطبيب
جراء وقوع حادث ذي صلة بدور الرعاية بعد الظهر،
فيتعني عليك باعتبارك أحد األبوين إبالغ دار الرعاية
النهارية لألطفال بذلك .وبعد ذلك سوف تتوىل رشكة
التأمني ضد الحوادث النفقات ذات الصلة يف حالة
التأمني .ويف هذا املوقف لن تكون رشكة التأمني الصحي
الخاصة بك هي الجهة املعنية بذلك.

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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ما الذي ميكنك عمله :األطفال بحاجة إىل الحركة

Was Sie tun können: Kinder brauchen Bewegung
قصور الحركة هو أحد أسباب زيادة الوزن .األطفال
لديهم رغبة طبيعية يف الحركة ولزا ًما عليهم تنشيطها.
كام أن املنظومة الجينية لنضج الطفل مستندة بالدرجة
األوىل إىل الحركة .إذا ما أصبح الطفل الصغري بيتوت ًيا فال
يستبعد تعرض جسمه إىل قصور يف النمو.

كثري من البالغني يشتكون من أرضار الوقفة .ميكنك أن
تساهم يف أال يتعرض طفلك لهذه األرضار من خالل
تحفيزك له بأن يتحرك كث ًريا .فمن خالل ذلك سيتم بناء
هيكله العضيل العظمي جيدًا وبالتايل سوف تقل نسبة
تعرض الطفل يف املستقبل ملشاكل الوقوف.

حتى لو أنك تقوم بتوصيل طفلك إىل دار الرعاية النهارية
بدل من استخدام السيارة ،فهذا
لألطفال س ًريا عىل األقدام ً
يعد أول خطوة عقالنية .سوف يتمكن طفلك الحقًا من
طريق سريه إىل املدرسة بشكل أكرث أمانًا إذا ما أصبح
وحده عىل الطريق.

سواء كنت تصطحب طفلك إىل امللعب أو متارس معه
ألعاب العدو أو تقود الدراجة معه يف الطبيعة (ال بد
من أن يقود الطفل يف طريق ميش ،بحيث يظل دامئًا
تحت ناظري أبويه القائدين من ورائه) ،سواء كنت تقوم
بشكل منتظم بالسباحة مع طفلك أو قمت بالتسجيل
له يف مجموعة عدو  -فال تقم مطلقًا بالتقليل من
أهمية امليش! ويرجع ذلك إىل أن امليش الكثري يعنى أيضً ا
بتحقيق قدر أكرب من أمان السري .وهو ما ميثل ميزة كبرية
لتجنب الحوادث.

وميكنك أيضً ا توفري املالبس املناسبة له ،بالشكل الذي
يتيح للطفل إمكانية التحرك بدون قيود .ولذا فيتعني أن
تكون هذه املالبس مريحة ومتينة ومقاومة للتأثريات
الجوية .وهنا تجدر اإلشارة إىل أن رجوع طفلك من
الخارج ومالبسه ملطخة ببقع الطني هو أمر ال يستدعي
التوبيخ ،بل إنه فقط عالمة عىل أن طفلك يسعد بالسري
يف الخارج وبدون قلق.
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الكثري من أطفال يف سن قبل الدراسة ال ميكنهم السري
للخلف أو يثب عىل رجله .أوجه القصور هذه من شأنها
أن ترض أيضً ا بالتطور النفيس لألطفال ،حيث إن متارين
مثل عىل قدرة األداء الحسايب
املهارات تؤثر بشكل إيجايب ً
للصغار .ومن ال يتعلم الرجوع إىل الوراء ،ال ميكنه أيضً ا
التفكري بالتقدم إىل األمام!
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مالبس خطرة

Gefährliche Kleidung
يف برلني لقى اثنان من أطفال دور الرعاية النهارية
حتفهم ألنهم ظلوا عالقني بأجهزة األلعاب الخاصة به من
خالل تشابك خيوط معاطفهم بها .وحتى ال يقع املزيد
من األطفال ضحايا ملالبسهم ،فيجب علينا جمي ًعا مراعاة
أال تكون مالبس األطفال محتوية عىل أية كريات أو عقد
خطرية يف خيوط ووبر مالبس األطفال.

نصائحنا:
•قم بنزع الخيوط والوبر من املالبس املوجودة بالفعل
لدى الطفل أو املستعملة.
•وكبديل عن الخيوط أو الفتل فاستخدم الكبشاة أو
األزرار االنضغاطية.
•إذا مل ترغب يف التخلص من الخيوط فاحرص عىل
أن يتم „متزيقها يف موضع افرتايض“ معني من ملبس
الطفل .وهو ما يعني نزع الخيوط من املالبس
واقطعها من املنتصف ،ثم قم بحياكتها م ًعا مرة أخرى
بغرزة إىل غرزتني ،ثم أدخلها مرة أخرى يف ملبس
الطفل .تحت تأثري التحميل فيمكن أن تتمزق الخيوط
يف موضع الحياكة .أطراف الخيوط يتعني أن تكون
بارزة للخارج بحد أقىص مثانية سنتيمرتات عند كل
طرف.
•كذلك فإن الخيوط املوجودة يف نطاق الكنار أو
الخرص تعد خطرية ،حيث ميكنها أن تنحرص يف
األبواب املغلقة للقطارات واألتوبيسات أو يف السالمل
الكهربائية.
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أصدرت رشكة التأمني ضد الحوادث برلني بعض اإلجراءات
والرتتيبات التي وفقًا لها لن يسمح فريق املربني من
الجنسني يف دور الرعاية النهارية لألطفال باللعب عىل
أجهزة اللعب إال بعد التأكد من أنهم ال يرتدون أية
مالبس محتوية عىل خيوط يف نطاق الرقبة .صحيح أن
جهات الصنع وتجار مالبس األطفال قد اتفقوا عىل أال
يتم وضع خيوط يف مالبس األطفال حتى مقاس ،146
أطفال يرتدون مالبس سبق أن تم
ً
إال أنه ال يزال هناك
إنتاجها قبل التوصل لهذا االتفاق.

•أطراف الشيالن الطويلة يتعني دامئًا أن تكون داخل
املالبس.
•كذلك فإن الحلقان ميكن أن تعلق يف أي مكان عند
مامرسة ألعاب الحركة العنيفة ،األمر الذي يؤدي إىل
التعرض إلصابات بالغة.
•عند ارتداء مالبس املطر فاحرص دامئًا عىل ارتداء ألوان
فاتحة وملفتة .فطفلك يجب أن يكون ظاه ًرا لقائدي
السيارات واملشاركني اآلخرين يف الحركة املرورية -
حتى يف ظروف املطر والضباب والظالم!
•احرص عىل تجهيز مالبس طفلك بشكل إضايف مبا
يعرف باسم „القطع الوماضة“.
•هذه القطع البالستيكية العاكسة متنح طفلك قد ًرا
إضاف ًيا من السالمة ال غنى عنه.
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التغذية الصحية :يتعني أن يكون الغذاء غن ًيا بالتنوع
Gesunde Ernährung: Abwechslungsreich sollte es sein

وقفزه هنا وهناك ،يكون ذلك أفضل للعظم والوزن .ومن
الهام للغاية أن يرشب الطفل الصغري كميات كبرية من:
املاء وشاي األعشاب والفواكه غري املحىل وعصائر الفواكه
املخففة باملاء .وال ينصح برشب الليمونادة واملرشوبات
املحتوية عىل الكوفايني (مثل القهوة والكوال والشاي
األخرض واألسود واملثلج).
وبالطبع فإن الكحوليات تعد من املحظورات التامة
عىل الطفل .الجسم بحاجة إىل الدهون  -ومع ذلك
فريجى تناولها بكميات قليلة وبقدر اإلمكان يف صورة

زيوت نباتية .ويف املقابل فإن السعرات الحرارية غري
الرضورية تأيت من السكر البسيط .ولذلك فاحرص عند
تناول الوجبات واملنتجات الجاهزة عىل انتقاء تلك التي
تحمل مكوناتها „السكر“ و „الجلوكوز“ و „الفركتوز“ أو
„املالتوز“ وتجنب تناولها .يف نظام التغذية كامل القيمة
فإنه يسمح أيضً ا بالحصول عىل نسبة عرشة باملئة من
السعرات الحرارية اليومية من السكريات الغنية بالسكر
والدهون .وأيضً ا :ال يتعني استخدام الطعام كوسيلة
للعقاب أو الجزاء.

توجد نسبة تزيد عن ستة باملئة من األطفال يف سن ما
األهواء الشخصية للطفل عند تغذيته .ومع ذلك فإن
قبل املدرسة يف برلني يعانون من زيادة الوزن .فاألمر
الطعام الصحي يكون دامئًا عبارة عن أطباق غنية بالتنوع
بالنسبة لألطفال السامن ال يقترص عىل كونهم عرضة
التي يتم إعدادها طازجة بقدر اإلمكان وتكون محتوية
للسخرية والتهكم فحسب ،بل إن أجسامهم تصبح
عىل الكثري من الطعام النبايت .يتمثل أساس الغذاء
بالفعل مكانًا لتجمع عوامل الخطورة الصحية .والسبب
الصحي يف املواد الغذائية النباتية  -أي منتجات الحبوب،
الكايف يف ذلك هو التنبه يف وقت مبكر لطريقة التغذية
مثل الخبز (عىل األقل نصف الكمية مخبوز من الحبة
السليمة .األطفال األصحاء يسمح لهم بتناول الطعام
الكاملة) واألرز واملكرونة والفواكه والخرضوات ،والتي
الذي يفيد البالغني أيضً ا .ولذلك فيتعني عىل اآلباء
يسمح بتناولها خمس مرات عىل األقل يوم ًيا .ومن ذلك
مراجعة سلوكياتهم الخاصة  -فهم ميثلون أحد أهم أضالع أيضً ا اللنب (املحتوي عىل نسبة  1.5باملئة بحد أقىص من
القدوة الحسنة لألطفال ،ومن ثم فإنهم يؤثرون عىل
الدهون) والجنب منزوع الدسم واللبنة (كوارك) والزبادي.
أولياتهم.
ومن الجيد أيضً ا أن يتم تناول مختلف أنواع اللحم
ومنتجات اللحوم  -ومع ذلك فيتعني أن تكون خالية من
التغذية الصحيحة الواعية ،وتناول الوجبات يف جامعة،
الدهون ،حتى لو مل تكن رضورية للغذاء الصحي بشكل
يف جو سمته الهدوء والود تعد أمو ًرا هامة لألطفال
يومي.
الصغار  -وللكبار عىل حد سواء .الباقة الكبرية من املواد
الغذائية املعروضة تعد مبثابة ساحة لعب كبرية تستدر
عدد مرات تناول الطفل لطعامه يستند إىل سنه وإىل
انتباه وشغف األطفال .فهناك منتجات أطفال خاصة
تكوينه البدين ونسبة ما يقوم به من حركة .بزيادة نشاط
ليست رضورية ،كام أنه يسمح بقدر باحرتام بعض
الطفل
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