Çocukların NERELERDE
trafikte yardıma ihtiyaçları
vardır?

Anne-babalar ve yetiﬂkin bakıcılar trafikte çocuklara NASIL yardımcı
olabilirler?
Çocuklarınızın güvenli¤inin sizin için çok önemli oldu¤unu biliyoruz.

Tehlikenin var olması için hareket
halinde olan bir arabanın olması
yeterlidir.

Onların güvenli¤ini artırmak için aﬂa¤ıda bazı ipuçları verilmiﬂtir.

Çocukların, araba olabilecek her
yerde yardıma ihtiyaçları vardır.

Ellerinden tutunuz
Bu gibi yerler ﬂunlardır:
• Kalabalık caddeler
• Trafik ıﬂıkları

• Çocukların trafik içinde ve çevresinde sürekli yanlarında bulunmak gerekir.
Çocuklarınız en az 10 yaﬂına gelene kadar caddeden karﬂıya geçerken
ellerinden tutunuz.
• Elleriniz doluysa, çocuklarınızın alıﬂveriﬂ arabasından, çocuk arabasından,
çantanızdan ya da kolunuzdan veya elbisenizden tutmalarını sa¤layınız.

• Sakin caddeler
• Yerleﬂim yerleri
• Yaya yolları
• Araba parkları

‹yi bir örnek olunuz
• Çocuklar hareketlerinizi her zaman izlerler – onlar aynen yetiﬂkinler gibi olmak
isterler – onlara her zaman iyi bir örnek olmaya çalıﬂınız.

• Yaya geçitleri
• Araba giriﬂ yerleri
• Göbekler (roundabouts)
• Çevrenizdeki caddeler
• Alıﬂveriﬂ merkezleri
• Okulların çevresi

Çocuklarınızla trafik ve yollar hakkında konuﬂunuz
• Yürürken bir yandan da çocuklarınızla neden durdu¤unuz, neleri kollayıp
dinledi¤iniz hakkında konuﬂunuz. Nereden geçmenin daha güvenli oldu¤unu ve
bunun sebeplerini açıklayınız.

NEDEN çocukların trafikte
yardıma ihtiyaçları vardır?
Çocuklar çabuk büyürler ve
yapabildikleri ﬂeylerle bizi sürekli
olarak ﬂaﬂırtırlar, ancak çocuklar
en az 10 yaﬂına gelene kadar
trafikte yalnız baﬂlarına
bırakılmaya hazır de¤illerdir.

Yardıma ihtiyacınız mı var?
• Kidsafe NSW’e danıﬂınız.
Tel: (02) 9845 0890.
• www.kidsafensw.org web sitesini ziyaret
ediniz.
• Çocukların yol güvenli¤i hakkında daha
fazla bilgi için çocu¤unuzun ö¤retmeni ile
‘Move Ahead With Street Sense’ adlı
kaynak konusunda görüﬂünüz.

Bunun nedenleri ﬂunlardır:
• çocuklar ço¤unlukla kendilerini
idare edebileceklerini söylerler,
fakat mevcut tehlike ve riskleri
anlayamazlar.
• çocukların ne yapaca¤ı pek belli
olmaz ve ﬂöförler tarafından
kolayca görülemezler.
• çocuklar dinlemeyi akıl etseler
bile, trafik gürültüsünün
nereden geldi¤ini anlamakta
zorluk çekebilirler.

Language: Turkish

• çocuklar yaklaﬂmakta olan
arabaların hızını ve uzaklıklarını
tahmin edemezler.
• çocuklar kendileri için önemli
olan ﬂeyleri düﬂünürler ve
arabalara dikkat etmek
gerekti¤ini unuturlar.
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