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فصل نهم
ایمنی یا مصوونیت
زمانیکه اطفال برای اولین مرتبه شروع به خزیدن ویا قدم زدن مینمایند ،ما اغلب به ایمنی و مصوونیت آنها توجه زیادی مبذول
میداریم .حینیکه طفل می آموزد که به اطراف حرکت نماید ،اینرا نیز یاد میگیرد که چگونه از چیز هاییکه برایش ضرر میرسانند،
اجتناب کند .اطفال ایکه دیده میتوانند ،قادر اند از بسیاری خطرات پرهیز نمایند .مگر در مورد اطفال نابینا شما به احتیاط های
بیشتری نیاز خواهید داشت.
کار های زیادیست که میتوانید انجام دهید تا خانۀ شما امن تر شده و طفل خود را در مورد خطرات احتمالی آموزش دهید .با یکجا کار
کردن با افراد جامعه ،شما میتوانید قریه و اطراف آنرا برای طفل خود و دیگران مصوون تر بسازید – اغلب این تغییرات سبب ایجاد
منفعت برای یکتعداد زیاد مردم میشود.

 جهت کمک به طفل تان تا در خانه با مصوونیت حرکت نماید

کنج های تیز میزها ،الماری ها و سایر وسایل را بپوشانید .بخاطر داشته باشید
که همه کنج ها و کناره های خطرناک اشیاء هم سطح زمین نیستند.

کوشش کنید که فرنیچر و دیگر اشیاء را هم در داخل و هم
خارج خانه در یک محل بگذارید .هرگاه یکی از آنها را از
جایش حرکت میدهید به طفل خود بگویید.
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 جهت کمک به طفل تان تا خطرات را شناسائی کند
طفل خود را از خطرات مانند آتش ،دیگ های داغ و فرش تر شده آگاه سازید .یک نشانی مانند یک پای پاک ،را بگذارید تا طفل شما
بداند که چقدر نزدیک شده میتواند.
صنم جان ،آتش داغ است .در
کنار پایپاک توقف کن تا بسیار
به آتش نزدیک نشوی.
صنم جان ،حاال
آتش روشن نیست
و خاکستر سرد
است .میتوانی تا
اینجا بیائی.

 جهت کمک به طفل تان که وقتی زمین هموار نباشد ،با مصوونیت حرکت کند
زمین را تا حد امکان با ترمیم سوراخ ها و برجستگی ها،
هموار بسازید.

در پهلوی زینه های داخل و بیرون خان کتاره بسازید .در مقابل راه زینه ها یک
دروازه بگذارید تا طفل به صورت محفوظ باال ویا پائین خزیده ویا قدم زده بتواند.
اینها بعضی مثال ها اند .شما میتوانید مشکالت ایمنی را در خانۀ خودتان پیدا کرده و
راه حل آنها را پیدا کنید .برای معلومات بیشتر در مورد کمک به طفل خود تا
بصورت مصوون حرکت نماید ،فصل  01در مورد حرکت خوانده شود.

حاال قدم زدن در اینجا
مصوون تر است.

87

ما به تشویش بودیم که شاید نتوانیم در مورد تمام خطرها
ایکه ممکن است طفل ما به آن مواجه شود ،فکر کرده
نتوانیم .بعد طفل بزرگتر ما پیشنهاد کرد که چشم های خود
را بسته کرده و به آهستگی در محیط خانه حرکت کند تا
مشکالت ایمنی را پیدا کنیم .بعد از آن همه ما در مورد
اینکه خانۀ خود را مصوون تر سازیم صحبت کردیم.

 جهت ایمن ساختن بیشتر محیط خارج از خانه
تمام چاه های سر باز ،چقری ها و سوراخ ها را بپوشانید .به طفل خود نشان دهید که اینها چه هستند و تشریح کنید که چرا وبرای چه
منظوری در آنجا قرار دارند.
با این تخته ها چاه عقب
خانۀ خود را میپوشانیم.

این قفس از بیرون شدن مرغ ها
جلوگیری میکند .این قفس بین دیوار
خانه و درخت بزرگ قرار دارد.

قفس ها را برای تماس طفل مصوون بسازید
و دیوار آن به اندازۀ بلند باشد که طفل نتواند
از روی آن بگذرد .برایش نشان دهید که
قفس ها در کجا هستند و برایش تشریح کنید
که آنها چرا در آنجا هستند.
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تا زمانیکه طفل شما می آموزد که خود را از وسایل نقلیه محافظه کند ،بین خانۀ خود و سرک عام یک مانعه بگذارید .یک لوحه نیز
میتواند به مردم بفهماند که وسایل خود را آهسته تر برانند.

اگر افراد دیگری را میشناسید که اطفال نابینا دارند ،میتوانید در مورد ایمنی با آنها صحبت کنید .کوشش نمایید که با همسایگان خود
جلسه ترتیب داده و بحث نمایید که چگونه محل زیست برای تمام اطفال ایمن تر و مصوون تر شده میتواند( .فصل  01را برای
معلومات در مورد گروه های والدین ،ببینید).

بیایید پروژه ایرا
انتخاب کنیم که
بتوانیم زود آنرا
تکمیل نماییم.

در مورد پله ها چه
میگویید؟ ما میدانیم
که آنها را کجا
بسازیم.

بلی ،و همچنان
همه خواهند
خواست که در
اینکار کمک کنند.

