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D Memhnru anak ,1n& mengenali blny
Ingatkan anak Anda mengenai bahaya seperti api, panci panas, dan lantai basah.

Tempatkan penanda, seperti keset, untukmembantunya mengetahui seberapa dekat
ia boleh mendekat.
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Buatlah lantainya sedatar mungkin dengan
cara membetulkan lubang-lubang dan
gundukan.

Tempatkan susuran di sebelah tangga di
dalam maupun di luar rumah Anda. Pasang
pintu gerbang di seberang tangga sehingga
ia dapat merangkak atau berjalan naik dan
turun dengan aman.

Ini hanyalah beberapa contoh. Anda akan menemukan masalah dan
solusi keamanan Anda sendiri di rumah Anda. Untuk lebih banyak
informasi mengenai cara membantu anak Anda bergerak ke sekeliling
dengan aman, lihat Bab lO mengenai "Gerakan."

6onu, api ilu panae.

tahingga famu ti&B maqladi

tcr{alu dsXat.

Sofarang apinla

urdah padam &n
abunla eudah

dingin, 6onu.

Kamu bolah

bcrjalan di dcral
cini caXarang.

Sorarang sudah tsbih
aman barjatan di
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Tadinp fami ktrarralir bahrra Bami tidaB biea momiKirfan

comua bahala lang mungrin d[iumpai anaB Kami.

Komudian anak-anaK Kami lang lobih lua monlaranKan

agar moroKa msnulup mata maroKa dan barjalan occ.ara

pr{ahan-lahan ko csBatiling rumah rami tohingga maraxa

msnomuran maealah-mamtah Koamanan. Satotah itu Xami

t&mua borunding manganai cara-(ara lang bim kami

lalutan untuB mombuat rumah rami labih aman.

Tutuplah semua sumur, parit, dan lubang yang terbuka. Tunjukkan kepada anak

Anda di mana adanya semua ini dan jelaskan apa dan mengapa mereka tempat
tersebut ditutup.

Buatlah pagar-pagar yang aman
untuk disentuh dan cukup
tinggi sehingga tidak akan
membuat anak tersandung.
Tunjukkan kepadanya di mana
pagar-pagar tersebut berada dan
jelaskan apa gunanya.

?apan ini aBan

monutup cumur di

bolarang rumah rih.

'l

?agar ini mcncogah agar apm-a,pm
fidar rclur, Manud. lrtaknla ada di

antarr rumah dan phon boear.
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Berikan penghalang antara rumah Anda dan jalan yang ramai sampai anak Anda
telah belajar untuk menjauhi lalu lintas. Sebuah rambu bisa juga mengingatkan
orang untuk berkendaraan pelan-pelan.
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Apabila Anda mengenal orang-orang rua lain yang memiliki anak tunanetra, Anda bisa
mengusahakan keamanan bersama-sama. Cobalah bertemu dengan tetangga-tetangga Anda
untuk merundingkan bagaimana lingkungan tempat tinggalnya bisa dibuat lebih aman untuk
semua anak-anak. (Lihat Bab 15 untuk informasi mengenai kelompok orang tua.)

Mari Kita pilih
prqar png biu
Kila ealaeaiKan

dcngan *pal.

Ya, dan totiap
orang pun baXal

ingin msmbanlu

dangan poKcqiaan

ilu.

Eagaimana dangan

anaK langga ilu? Kita

tahu di mana tcpatnla

mancmpatKan moraKa.
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