
تصویرگر:مهدیهصفائینیا بهارهجاللوند 

خيلی از ما وقتی اتفاقی می افتد، حسابی دست وپایمان را گم می كنيم. نمی دانيم وقتی سيل، زلزله یا هر اتفاق دیگری بيفتد، چه باید 
بكنيم، حّتی ممكن است بترسيم و گوشه ای بنشينيم یا كارهایی انجام بدهيم كه به ضررمان باشد، اّما واقعاً در چنين شرایطی چه باید 
كرد؟ برای پاسخ به این سؤال، می توانيد به كال س های آموزشی خانه های هالل بروید كه در همه ي شهرها، شهرستان ها و حّتی 

روستاها  برگزار می شوند.
بچه   ها به بزرگ تر   ها انگیزه دادند

بعضی وقت ها رفتن به كالس های خارج از مدرسه برای همه راحت نيست. 
برای همين آدم  حسابی حوصله اش سر می رود و نمی داند چطور باید وقت خود 
را به شكل مثبت پر كند. یكی از كارهایی كه می توان در چنين شرایطی انجام داد، 
رفتن به كالس های رایگان خانه های هالل است كه جمعيت هالل احمر آن ها را 
برای سنين مختلف برگزار می كند. در این كالس ها، كمك های اّوليه و آمادگی 
در برابر مخاطرات، آموزش داده می شود. خب، چه چيزی از این بهتركه آدم هم 
بتواند اوقات فراغت خود را پركند و هم مطالب مهمی را یاد بگيرد و حّتی بتواند 

چيزهایی را كه یاد گرفته، با خانواده تمرین كند.

کرونا و کالس؟
شاید این سؤال به ذهن تان برسد كه در شرایط كرونا چطور باید در چنين 
كالسی شركت كرد؟ اّول از همه باید گفت كه آموز ش ها و خدمات هالل 
احمر تعطيلی ندارند چون افراد باید برای شرایط سخت آماده باشند. برای 
همين كالس ها با رعایت دستورات بهداشتی كرونا، برگزار می شوند. اگر 
هم مثالً شرایط خيلی خوب پيش نرود، جابه جایی كالس ها را حتماً اطالع 
می دهند. از همه مهم تر اینكه با یك بازی به اسم مار و پله مراحل پيشگيری 

درِ خانه ی هالل به روی همه باز است
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از ابتال به كرونا، در خانه های هالل احمر آموزش داده می شود. تشویق به زدن 
واكسن كرونا و آموزش در رابطه با زلزله، موارد دیگری هستند كه در بازی 
مار و پله به آن ها می پردازند. خيلی از بچه ها چيزهایی كه از بازی مار و پله یاد 

می گيرند، به دوستان یا خانواده هایشان هم انتقال می دهند.

»عليرضا رضازاده«، رئيس شعبه ي جمعيت هالل احمر شهرستان ارسنجان 
در استان فارس، از نزدیك دانش آموزان و خانواده هایی را دیده است كه با 
ذوق و شوق، در كالس های خانه ي هالل شركت كرده ا ند، او می گوید:»تا قبل از 

اینكه كالس های خانه ي هالل برگزار شوند، بچه ها سرگرمی چندانی نداشتند 
و از وقتی كالس ها با رعایت نكات بهداشتی برقرار شد، خيلی ذوق و شوق 
داشتند. جالب است بدانيد كه این كالس ها به قدری برایشان ارزش داشت 
كه بهترین لباس هایشان را برای شركت در آن می پوشيدند و حّتی با خودشان 
آب آشاميدنی آورده بودند كه الزم نباشد برای نوشيدن آب كالس را ترک 
كنند. در یكی از روستاها، بزرگ ترها برای شركت در كالس ها عالقه نشان 
نداده بودند، ولی وقتی بچه ها به كالس آمدند و از آن تعریف كردند، كار به 
جایی رسيد كه همه به كالس ها آمدند. حّتی پدر و مادرها حدود دو تا سه 
روز برای انجام كارهای كشاورزی سر زمين نرفتند، چون دوست داشتند 
چيزهایی كه بچه ها یاد گرفته بودند، آن ها هم یاد بگيرند. چند دانش آموز 
روستای شرق آباد در استان فارس بعد از یادگيری درباره ي زلزله، درحد 
توانشان برای ایمن سازی شيشه های مدرسه چسب های بزرگ خریدند تا با 
كمك دانش آموزان دیگر آن ها را بچسبانند. تا قبل از اینكه كالس های خانه 
هالل برگزار شود، بچه ها درباره ي شغل پرستاری و امدادگری چيز زیادی 
نمی دانستند، ولی بعد از آن خيلی ها گفتند كه می خواهند در آینده پرستار یا 

امدادگر شوند.«
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کجا ثبت    نام کنیم؟
خانه های هالل در هر شهر، شهرستان و روستا، جای مشخصی 
دارد و هر وقت شرایط برگزاری كالس وجود داشته باشد، برای 
شركت در كالس ها فراخوان می گذارند. كالس های خانه ي 
هالل، هميشگی هستند و روز به روز تعدادشان بيشتر و بيشتر 
می شود تا همه با هر سنی كه دارند، بتوانند از آموزش های 
آن، استفاده كنند. مطالب كالس های دانش آموزان 8 تا ۱۲ 
ساله، اصالً خسته كننده نيستند چون با شعر، داستان، بازی 
و... آموزش داده می شوند. در این كالس ها می توان درباره ی 
سيل، زلزله، مسموميت ها، خانواده ي آماده، درخواست كمك، 
سوختگی و حریق، جراحت و خفگی، مطالب كاربردی و خوبی 

را آموخت.

می   خواهم پرستار شوم
طاها اسماعيلی، از روستای شرق آباد، استان فارس

وقتی كالس های امداد و كمك های اّوليه را در محل زندگی ما 
برگزار كردند، با عالقه و شوق زیادی به كالس رفتم. قبل از برگزاری 
این كالس، اصالً درباره ی بانداژ، پانسمان و آتل چيزی نمی دانستم. 
با شركت در كالس های خانه ي هالل، چيزهای زیادی یاد گرفتم 
و االن می توانم پانسمان، باندپيچي و آتل بندی برای شكستگی را 
انجام بدهم. اینكه می توانم مواردی را كه یاد گرفته ام به دیگران هم 
یاد بدهم، حس خوبی برایم دارد. فعاًل به مادرم و یكی از دوستان 
صميمی ام به نام علی، برخی موارد را یاد دادم. اگر خدای ناكرده 
زلزله بياید، دقيقاً می دانم كه در كجا پناه بگيرم. حّتی در كالس ها یاد 
گرفتيم كه اگر در مدرسه باشيم، چطور پناه بگيریم. به نظرم همه ی 
بچه های هم سن و سالم باید این آموزش ها را یاد بگيرند، چون خيلی 
كاربردی هستند. من قباًل با امدادگران هالل احمر تا حدودی آشنایی 
داشتم، ولی بعد از شركت در كالس ها، عالقه ام به پرستاری بيشتر 

شده است و دلم می خواهد در آینده پرستار بشوم.

کنار پنجره   ها نروید
مليكا عالقی، از روستای خواجه نفس در گميشان، استان گلستان

قبل از اینكه به كالس های خانه ي هالل بروم، مادرم در این 
كالس ها شركت كرده بود. وقتی كالس برای گروه سنی من هم 
گذاشتند، خيلی خوشحال شدم و در كالس ها شركت كردم. به 
نظرم چيزهایی كه یاد ما دادند، خيلی جالب بود. به خصوص كه 
كالس ها شاد برگزار می شد. قبل از برگزاری این كالس ها در 
منطقه ي ما سيل آمد و در آن مدت امدادگران زیادی را دیدم. 
خيلی وقت ها با بالگرد هالل احمر برای كمك به ما می آمدند 
كه من هميشه بالگردها را تماشا می كردم. همين ها باعث شد كه 
برای یادگيری، خيلی مشتاق شوم. البته از قبل، انجام دادن كار 
خير و كمك كردن به دیگران را دوست داشتم و دلم می خواهد 
كالس ها را ادامه بدهم و امدادگر هالل احمر شوم. االن خيلی 
بيشتر از قبل آگاه شده ام، قبالً كه در منطقه ي ما سيل آمد، 
خيلی چيزها را نمی دانستم، ولی االن می دانم كه وقتی سيل بياید، 
باید خودم را به یك جای بلند برسانم، مثاًل به جایی مرتفع در 
روستا بروم. در مورد زلزله هم نكات مهمی را می دانم و پناهگيری 
را بلدم. می خواهم یكی از مواردی را كه یاد گرفتم، به بچه های 
دیگر هم بگویم، در زمان زلزله هيچ وقت نزدیك پنجره و جایی 
كه شيشه وجود دارد، قرار نگيرند. هم اینكه در موقع زلزله، هيچ 
وقت نزدیك پنجره و جایی كه شيشه وجود دارد، قرار نگيرند.

 سفر هالل احمر به روستاري عشایري
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