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PARATHËNIE
Kujdesi për fëmijët është obligimi themelor i shoqërisë, në mënyrë që të
sigurohet zhvillimi i gëzuar, i lumtur dhe i sigurt i fëmijëve. Është obligim i
prindërve, mësimdhënësve dhe mjedisit lokal të ndikojnë në zhvillimin e
personalitetit të fëmijës dhe të kenë qëllim të përbashkët: fëmijëve t'u mësojnë
gjërat e bukura dhe pozitive, të cilat do t'u ndihmojnë fëmijëve të zhvillohen në
personalitete me vlera të larta morale dhe etike në jetë, natyrisht edhe në
komunikacion si pjesë e jetës së çdo individi.
Siguria e fëmijëve në komunikacion nënkupton edukimin e fëmijëve që
në moshë të re për rregullat themelore në komunikacion. Format e para të
edukimit fillojnë në familje, dhe pastaj vazhdojnë në kopsht, shkollë dhe jashtë
shkollës.
Fëmijët janë kategoria më e rrezikuar e pjesëmarrësve në komunikacion
dhe kjo është arsyeja pse duhet të ndihmohen, mbi të gjitha me edukimin, sepse
fëmijët nuk dinë sa duhet për rrugën dhe për rreziqet që i sjell. Fëmijët duhet të
fillojnë t'i mësojnë rregullat që nga fëmijëria e hershme, që nesër kur të rriten të
jenë pjesëmarrës të përgjegjshëm në komunikacion dhe të dinë të kujdesen për
sigurinë e tyre dhe sigurinë e të tjerëve. Edukimi për sigurinë në rrugë për fëmijët
luan një rol të rëndësishëm në formimin e vetëdijes së tyre për nevojën për të
mësuar dhe respektuar rregullat e komunikacionit.
Kjo do të thotë që komunikacioni duhet të diskutohet me fëmijët sa më
herët të jetë e mundur dhe ky proces duhet të jetë i vazhdueshëm. Së pari kjo
duhet të ndodhë në familje, të vazhdojë në kopsht dhe më pas në arsimin fillor.
Këshilli Republikan për Siguri në Komunikacionin Rrugor (KRSKRR) vë
në dukje vazhdimisht rolin kryesor dhe të pazëvendësueshëm të prindit për
sigurinë më të madhe të fëmijëve në komunikacion, sepse ata janë në gjendje të
japin shembull personal për pjesëmarrjen e përgjegjshme në komunikacion.
"Fëmijët janë pasqyra e të rriturve."
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PJESËT E RRUGËS

korsia

këndi i
korsisë

trotuari

Çdo rrugë përbëhet nga këto pjesë׃
korsia – është vendi ku lëvizin mjetet motorike
këndi i korsisë – është pjesa që e ndan korsinë dhe trotuarin
trotuari – është vendi ku lëvizin këmbësorët
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Këmbësori - është personi që merr pjesë
në komunikacion dhe nuk e vozit
automjetin, biçikletën ose mjetin tjetër të
transportit për fëmijë. Këmbësor është
edhe personi që shtyn karrocë të
fëmijëve, shtyn biçikletë ose karrige për
personat e pafuqishëm, si dhe personi që
lëviz me patina me rrota.

Shoferi – është personi që e vozit
automjetin në rrugë.
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UDHËKRYQI
Vendi ku
kryqëzohen
dy rrugë
quhet
udhëkryq.

Në çdo udhëkryq ka
semaforë që e
rregullojnë
komunikacionin.
Nëse nuk ka semaforë
në udhëkryq, atëherë
aty qëndron polici i cili
është i detyruar ta
rregullojë komunikacionin.
Polici tregon kur këmbësorët
ose automjetet duhet të lëvizin
ose të ndalojnë.
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SEMAFORI
Semafori për këmbësorët
Drita e kuqe në semafor tregon - STOP

Drita e gjelbër në semafor tregon - NISU

shenjat e komunikacionit me drita

Semafori për automjetet
Drita e kuqe në semafor tregon - STOP

Drita e verdhë në semafor tregon - BËHU GATI

Drita e gjelbër në semafor tregon - NISU
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RREGULLAT PËR KËMBËSORËT
Secili prej nesh si këmbësor merr
pjesë në komunikacion.
Çdo këmbësor duhet t'i respektojë
rregullat e komunikacionit. Kjo do të
thotë që në ato vende ku ka trotuare,
këmbësorët duhet të ecin në trotuar.
Kur në rrugë ka vendkalim të këmbësorëve, këmbësori është
i detyruar të kalojë rrugën në vendkalimin e këmbësorëve.
Këmbësori është i detyruar të kalojë korsinë në
rrugën më të shkurtër, pa qëndruar në korsinë.
Nëse udhëkryqi rregullohet nga shenjat e
komunikacionit me drita për këmbësorët,
këmbësori është i detyruar t'i respektojë shenjat.
Nëse për kalimin e rrugës ka vendkalime
nëntokësore dhe mbitokësore të këmbësorëve,
këmbësori është i detyruar të ecë në to, për sigurinë e tij.
Për përfshirjen e sigurt të këmbësorëve në komunikacion,
kur kalon rrugën, këmbësori duhet të shikojë së pari në të majtë
dhe pastaj në të djathtë.
Kur këmbësorët ecin në korsi, duhet të lëvizin njëri pas
tjetrit.
Në rrugë publike dhe jashtë lagjes, këmbësorët ecin
përgjatë këndit të majtë të korsisë. Në këtë
mënyrë do të kenë pasqyrë të mirë të
automjeteve që i takojnë, me shikimin dhe
dëgjimin e tyre. Në situata të jashtëzakonshme,
këmbësorët mund të ecin edhe në këndin e
djathtë të korsisë nëse ka ndonjë pengesë në
korsi (rrëshqitje toke, kthesa ose probleme të
tjera në korsi).
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SHENJAT E KOMUNIKACIONIT
Aksidentet
në
komunikacion
ndodhin gjithmonë për shkak të
mosrespektimit
të
rregullave
të
komunikacionit. Të marrësh pjesë në
komunikacion si shofer dhe si këmbësor,
do të thotë të jesh përgjegjës dhe të
respektosh rregullat e komunikacionit,
kudo dhe gjithmonë.
Shenjat e komunikacionit janë shenja rrugore pa të cilat
zhvillimi i komunikacionit do të ishte i vështirë. Ato përdoren në
çdo vend të botës. Ato ndahen në tri grupe: shenja të rrezikut,
shenja të njoftimit dhe shenja të urdhrave të qarta (ose shenja
ndalimi ose kufizimi dhe shenja detyrimi).
Secili grup i shenjave të komunikacionit ka formë të
ndryshme, kështu që pjesëmarrësit në komunikacion do të jenë në
gjendje t'i mësojnë dhe njohin më lehtë.
Shenjat e komunikacionit janë të njëjta kudo në botë dhe
vlejnë për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. Shenjat e
komunikacionit mund të na ndalojnë të lëvizim, të na orientojnë
për rreziqet që na presin në rrugë dhe të na njoftojnë se ku dhe
çfarë ndodhet në rrugën në të cilën vozisim ose lëvizim.
Llojet e shenjave të komunikacionit

Shenjat e
urdhrave të qarta

Shenjat e ndalimit
ose kufizimit

Shenjat e
detyrimit

Shenjat e
rrezikut

Shenjat e
njoftimit
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SHENJAT E KOMUNIKACIONIT
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fëmijët në rrugë

vendkalimi i
këmbësorëve

spitali

parkingu

stop
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Kur ecim në rrugë nuk duhet të lëvizim
me kufje, sepse nuk do të jemi në
gjendje të dëgjojmë kur jemi në rrezik.
Kur vozisim biçikletë, në asnjë rast nuk
duhet të lëvizim në rrugë, por në
shtegun e shënuar rreptësisht.
Nuk duhet ta kalojmë rrugën me nxitim dhe pa shikuar nga ana e
majtë dhe e djathtë e rrugës, por gjithmonë aty ku është më e
sigurt. Gjithashtu, nuk duhet të luajmë top
pranë rrugës ose në
rrugë, por në
vende të
caktuara të
lojërave,
siç janë
parqet ose
sheshet e
lojërave.
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Të gjithë pjesëmarrësit në
komunikacion që vozisin biçikletë
duhet të lëvizin në shtegun e
biçikletave të shënuar rreptësisht.

Kjo është arsyeja pse këmbësorët
që ecin në trotuar duhet të kenë
kujdes, meqë shtegu i biçikletave
është pranë shtegut në të cilin ecin
këmbësorët.
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Respektoji rregullat
Muzika dhe aranzhmani:
Goran Gjorev

Teksti:
Angjelinka Bozhinova

1. Ко-га у-ли-ца по-ми-ну-ваш би-ди мно-гу прет-паз-лив

зо-што не-кој ав - то - мо - бил

Реф
мо-же да ти со-пре здив .:

зна - ци

Пра - ви - ла по - чи - ту - вај

ти рас - по - зна - вај

2. Во сообраќајот мило дете,
треба да се внимава,
ако некој прави грешка,
тешко знај се поправа.
2х

без - бе - ден

РЕФРЕН: ........
2х

на зе - ле - но по- ми-ну -вај

си

то - гаш знај
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NË UDHËKRYQ

Një ditë dy

dolën për t'u shëtitur
nëpër

Kur arritën në

u ndalën dhe pritën shenjë nga

për të kaluar

sepse

Kështu që duke pritur vunë re një

nuk punonte
që donte ta

me nxitim. Por, ata e morën për dore dhe e paralajmëruan
paralajmëruan se duhet të priste shenjë nga

kalonte

se duhet të priste shenjë nga

Në fund kur

për të kaluar
dha shenjë ata të tretë kaluan së bashku dhe e paralajmëruan

që edhe një herë të jetë shumë i kujdesshëm kur e kalon
Dhe se nëse punon
dritës nga

atëherë duhet të pres shenjën e

për të kaluar në dritën e gjelbër të

ta kalojë rrugën në

dhe gjithmonë
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Automjetet speciale
përdoren kur kemi nevojë
për ndihmën e tyre më të
madhe.

Kur këto automjete lëvizin në rrugë, kanë përparësi
dhe me sinjalizimin e tyre të dritës dhe zërit u lirohet
rruga, përkatësisht kanë përparësi për të kaluar
përpara automjeteve të tjera.
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Policinë e thërrasim kur ka aksident në
komunikacion, ndonjë rrëmujë diku ose kur kemi
nevojë për të kapur ndonjë vjedhës.
Policia ka mjete dhe instrumente të ndryshme që i
nevojiten në mënyrë që të jetë në gjendje t'i arrestojë
ata që shkelin rregullin e sjelljes, përkatësisht t'i fus
në burg ata që sillen në mënyrë të papërshtatshme
dhe të pahijshme.

Numri i telefonit të policisë: 192
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Makinën zjarrfikëse e thërrasim kur kemi
problem me zjarrin. Makina zjarrfikëse ka
gjithmonë materialet e nevojshme që janë të
domosdoshme për të shuar zjarrin që shkaktohet
nga çfarëdo arsye dhe në çfarëdo vendi.

Numri i telefonit të
makinës zjarrfikëse: 193
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Ndihmën e shpejtë e thërrasim kur dikush ka nevojë
për ndihmë shëndetësore, përkatësisht kur gjendja
shëndetësore e dikujt është përkeqësuar, kështu që
nuk është në gjendje të shkojë vetë në spital.
Ndihma e shpejtë i ka materialet dhe instrumentet e
nevojshme që janë të domosdoshme për të ndihmuar
personin që është në rrezik jete.

Numri i telefonit të
ndihmës së shpejtë: 194
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Ndodhem në rrugë me
ngjyra të mëdha të bardha,
këmbësorët ecin të sigurt
nëpër to.
_______ ______
_

Në udhëkryq qëndroj dhe
kam tri drita, për të qenë i
sigurt qëlloje menjëherë se
kush jam?
_ _ _ _ _ _ _

Ne kujdesemi për sigurinë
në qytet, dhe që kjo të
jetë e lehtë, ju paraqituni
në 192.
- - - - - - - -
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SHOFERË
 Gjithmonë mbani në mend se ju jeni më përgjegjës për
sigurinë e fëmijëve në komunikacion.
 Respektoni shenjat e vendosura të cilat tregojnë për
kufizimin e shpejtësisë.
 Bëhuni gati për të ndaluar automjetin tuaj në mënyrë të
sigurt në çdo kohë, veçanërisht pranë shkollës ose kopshtit
ose në vendet ku luajnë fëmijët.
 Ndiqni me kujdes shenjat e vendosura që tregojnë se ka
shkollë ose vendkalim të këmbësorëve afër jush.
 Zvogëloni shpejtësinë dhe qasjen me vëmendje të veçantë në
ato vende ku ka më shumë automjete të parkuara në rrugë,
sepse fëmijët vijnë papritur midis automjeteve pa qenë në
gjendje t'i vini re në kohë.
 Mos parkoni në vendet ku fëmijët luajnë.
 Kini kujdes fëmijët në komunikacion!
 Mbroni fëmijët, sepse ata janë e ardhmja juaj, pasuria juaj
më e madhe!

