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در مركز كنترل ترافيك تشكيل ميشود

ت ترددها در مهرماه
مديري 

ميكنم بسيار مهم باشد كالس گفتمان است .در اين
كالس كه در پايان هر روز برگزار ميشود بچهها با بيان
رويدادهاي روزانه خود براي ديگران و ارائه راهكار از طرف
تكتكبچهها،مهارتهايخاصزندگيرادرمييابندو
در كنار آن از همراهي و همكاري با يكديگر لذت ميبرند.
عالوه بر اين ،ما بچهها را طبق روش آموزشي مونتسوري
كه در همه دنيا اجرا ميشود آموزش ميدهيم.
روش آموزش�ي مونتس�وري چگون�ه
است؟
در اين روش كودكان
به يادگيري عالقهمند
خواهن��د ش��د و
خودش��ان مطال��ب
آموزش��ي را پيگيري
ميكنن��د .پ��رورش
و ش��كوفايي ح��واس
پنجگانه و تربيت فرزندان
هنگام آم��وزش ،روش
مونتس��وري اس��ت.
بهط��ور مثال كار
ب��ا ت��ك ت��ك
ا نگش��تا ن
مانند بستن
دكم��ه يا
د ر ست
كردن

س��تاد استقبال از مهر از نخستين ساعات روز اول مهرماه در مركز كنترل
ترافيك پايتخت تش��كيل ش��ده و ترافيك تهران با بي��ش از 1000دوربين
نظارت��ي تح��ت مديريت و نظارت قرار گرفته اس��ت .به گ��زارش خبرنگار
همش��هري محله ،مدي��ر مركز كنترل ترافيك ش��هر تهران گفت« :س��تاد

گردنبند يكي از روشهاي منتس��وري است .براي
اين آموزش ،محيط آموزش��ي خاصي الزم اس��ت
تا تكنيك س��اعت بازي و حت��ي روش بازي را به
كودكان آموزش دهيم .ب��راي مثال ما به گونهاي
رفت��ار خواهيم كرد تا بع��د از پايان بازي ،كودك،
خودش اسباببازيها را جمع كند و سر جاي خود
بگذارد.
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استقبال از مهرماه با حضور نمايندگان همه نهادهاي مسئول و تأثيرگذار
بر مديريت ترافيك مانند نمايندگان آموزش و پرورش ،آتشنشاني ،پليس
راهور ،اورژانس و ...از روز نخست مهر در مركز كنترل ترافيك شهر تهران
تشكيل شده است».

يادگيري زبان فارسي خيلي سخت بود
«ميكا آزوما» بانوي ژاپني هممحلهاي اس��ت كه قبل از گفتوگو بالهجه زيبايي درباره
خودش ميگويد و اينكه چه ش��د كه به ايران آمد« :پ��س از ازدواج با جوان ايراني ،حدود
14سال در ژاپن زندگي كرديم و از  6سال پيش به دليل شغل همسرم به ايران آمديم .البته
من اوايل ازدواج نيز مدتي در ايران زندگي كردم و تا حدودي با آداب ايرانيها آش��نا بودم.
يادم هست زماني كه به ايران آمده بودم سريال يانگوم (جواهري در قصر) پخش ميشد و
اين براي من خيلي جالب بود .براي همين ناخودآگاه برخي از كلمات فارسي كه بيشتر در
احوالپرسي ميگنجد ياد گرفتم ».اما چرا ميكا آزوما منطقه ما را براي زندگي و كار انتخاب
كرده است؟ اودر پاسخ به اين سؤال ميگويد« :خانواده همسرم سالهاست در شهرك قدس
زندگي ميكنند .اين محله را بسيار دوست دارم ،چون شهروندان خوبي و خونگرمي دارد».
او كه در ژاپن در شهر يوكوهاما زندگي ميكرده است درباره آنجا ميگويد« :يوكوهاما از نظر
شهري فشردهتر از تهران است بهويژه نسبت به اين منطقه و محله كه خيابانها و خانههاي
بزرگي دارد .جالب است بدانيد كه مساحت كل كشور ما به اندازه استان خراسان شماست.
آنجا زمين كم است ».اين بانوي ژاپني منطقه  2را با شهر خودش در ژاپن قياس ميكند و
ميگويد« :در شهر يوكوهاما بزرگراههاي بسياري داريم ولي مانند تهران داخل شهر اين همه
بزرگراه وجود ندارد .بهويژه منطقه  2كه بزرگراههاي مختلفي آن را احاطه كردهاند».آزوما از
ازدواج و زندگي با يك مرد ايراني ميگويد« :در سالهاي جوانيام برايم مهم نبود كه همسرم
اهل كدام كش��ور يا وضعيت مالياش چگونه باشد ،بلكه اخالق و منش فرد برايم اهميت
داش��ت و اينكه چگونه بتوانيم با هم ارتباط برقرار كنيم و اين رابطه چقدر عاش��قانه و
صميمانه باشد .براي همين وقتي با همسرم آشنا شدم ،بعد از مدتي تصميم گرفتيم با
هم ازدواج كنيم .اكنون كه 20سال از ازدواجمان ميگذرد اين احساس همچنان باقي
است ».او كه به سختي توانسته زبان فارسي را ياد بگيرد ميگويد« :اوايل كه به
ايران آمده بودم در دانشگاه تهران زبان ژاپني تدريس ميكردم .همين باعث
شد كه زمان رفتن به دانشگاه در اتوبوس با مردم صحبت كنم و كمكم فارسي
را بيشتر ياد گرفتم .البته به كالس آموزش زبان فارسي هم رفتم تا خواندن
و نوشتن را نيز به خوبي ياد بگيرم ،با اينكه به غير از زبان مادري ،انگليسي
را هم بلد بودم ،اما معتقدم كه يادگيري زبان فارس��ي خيلي س��خت است.
يك سال طول كشيد تا توانستم خواندن و نوشتن را ياد بگيرم .اما خوشبختانه
توانستم از پس اين كار بربيايم».

