
 

 الحفاظ على سالمة أطفالك
الحوادث المنزلية التي تسبب اإلصابة لألطفال هي من بين 

وهناك أيًضا . أكثر األسباب الشائعة التي يمكن الوقاية منها
من طبع . مخاطر يتعرض لها األطفال، ومن الممكن منعها

 ومن هذا المنطلق،. األطفال أنهم دوًما محبون لالستطالع
 .فإن حرصك الشديد عليهم من المخاطر يحميهم من اإليذاء

 

ع ضَّ  األطفال الرُّ
 .اجعل األطفال الصغار ينامون على ظهورهم •
ال تضع الطفل الرضيع عند النوم على سرير مخصص  •

 .لشخص بالغ أو على شرشف ناعم للغاية
جانب السرير إلى أعلى عندما يكون طفلك ارفع دوًما  •

 ).حتى وإن كان رضيًعا(متواجًدا بداخله 
ال تربط أي دمى بالسرير أو قفص األطفال أبًدا لكي ال  •

 .يلتف الرباط على الطفل ويسبب له االختناق
 .ال تضع مصاصة على الرباط حول عنق الطفل أبًدا •
ماع فكِّر في استخدام أجهزة مراقبة لكي تتمكن من س •

 .الطفل عندما يصرخ
•  

peelcas.org  

قائمة الفحص الخاصة 
 بسالمة الطفل

 

 

طرق بسيطة لمساعدتك على 
الحفاظ على سالمة طفلك في 

منطقة الالبيت وفي السيارة وفي 
 .المجاورة

 

Peel CAS, 6860 Century Ave., West Tower,  Mississauga, ON L5N 2W5  905.363.6131 
 

 األطفال الصغار
ازحف على . استكشف بيتك من خالل عيون الطفل •

 .عن األخطار المحتملة باحثًايديك وركبتيك 
ركِّب أقفال لجميع الخزائن واألدراج التي تحتوي  •

 .على أشياء خطرة
امأل المنافذ الكهربائية الفارغة بمقابس بالستيكية  •

الفضولية وغيرها من مخصصة إلبعاد األصابع 
 .األشياء

 .انتزع أي أسالك تمديد غير مستخدمة •
 .ضع أريكة أو كرسي كبيرة أمام المنافذ الكهربائية •
ضع الطاوالت الصغيرة وقطع األثاث غير الثابتة  •

التي تحتوي على حواف حاّدة في المخزن حتى 
 .يكبر طفلك

اثني األسالك عاليًا على عّالقات النوافذ بحيث تكون  •
 . بعيدة عن متناول األطفال

 .ركِّب غطاء مناسبًا على المدفأة •
 .ضع بوابة على ُسلّم الدرج لتفادي السقوط •
ضع أسطح الطاوالت الصغيرة والمعرضة للكسر  •

 .بعيًدا عن متناول األطفال
ع تأكد أن الدمى خالية من الحواف الحادة والقط •

 .الصغيرة المتراخية والمتكسرة

  



 

 

 

 
افحص الملصقات على الدمى لكي تتأكد أنها غير  •

 .ساّمة ومناسبة لعمر الطفل
ضع المواد المنزلية الخطرة، مثل المنظفات وسوائل  •

التنظيف وشفرات الحالقة وأعواد الثقاب واألدوية، 
بعيًدا عن متناول األطفال أو في خزائن وأدراج 

 .مقفلة
قائب البالستيكية واألغراض الصغيرة، احتفظ بالح •

مثل األزرار والصواميل وقطع الحلوى الصلبة 
 .والنقود، بعيًدا عن متناول األطفال

اتصل بالطبيب إذا اشتبهت بأن طفلك ابتلع مادة  •
ية أو ضارة  .ُسمِّ

إلى النوم قبل إغالق باب غرفة النوم لكي  تذهبال  •
دالع تضمن خروج الدخان من الغرفة في حالة ان

 .حريق
 .ال تفارق طفلك الصغير عندما يدخل إلى الحمام •
تأكد من تلميع األثاث والجدران بطالء خاٍل من  •

 .الرصاص
في وقت مبكر قدر " ساخن"عّود طفلك على كلمة  •

ابعد طفلك عن الفرن والحديد والشقوق . المستطاع
الساخنة والموقد وفرن الخشب ومنقل الشواء 

 .ائر والمشروبات الساخنةوالسجائر ووّالعات السج
 .اقلب مقابض المقالة إلى الداخل أثناء الطهي •
ال تدع أسالك األجهزة الكهربائية تعلق بالمنضدة أو  •

 .الفرن
ال تضع مفرًشا يتدلى من جوانب الطاولة يسهل على  •

 .الطفل أن يمسك به ويسحبه
 

 في السيارة
ال تترك الطفل في السيارة لوحده تحت أي ظرف من  •

 .الظروف
اتبع دوًما . استخدم دوًما مقعد أطفال مناسب لوزن طفلك •

توصيات وإرشادات الشركة المصنعة لتركيب مقعد الطفل 
 .في السيارة

 .استخدم مقعًدا معزًزا ومناسبًا لوزن طفلك األكبر سنًا •
. سنة 12يُخصص المقعد الخلفي لركوب األطفال دون  •

تسبب وفاتهم عندما الوسائد الهوائية قد تؤذي األطفال أو 
 .تنفجر

ال تسمح لطفلك بأن يجلس في حضن أحد األشخاص أو  •
 .يشارك في حزام األمان أثناء السفر بالسيارة

 

 اقتراحات مفيدة أخرى
 .تأكد من وجود طفاية الحريق في متناول اليد •
ركِّب أجهزة كشف عن الدخان وأحادي أكسيد الكربون  •

 .وتأكد من عمل البطاريات بانتظام
احرص أال تعلق أربطة ستر األطفال والوشاحات وأربطة  •

 .القلنسوات بأدوات مالعب األطفال
ال تترك األطفال لوحدهم بالقرب من أحواض الماء أو  •

يجب تفريغ برك السباحة . برك السباحة أ مجرى الماء
عندما تصبح غير مستخدمة ويجب تغطية المسابح 

 . وأحواض االستحمام الساخنة
 

 
تأكد من إعطاء . بعض الكالب عدوانيةقد تكون  •

إرشادات لألطفال في األماكن التي تتواجد فيها 
 .الكالب

تأكد من وجود قائمة اإلجراءات وجهات االتصال  •
أعلم . في الحاالت الطارئة مع حاضنات األطفال

 .الحاضنات أين يمكن الوصول إليك
 

 ُكن مستعًدا
نعاش فكِّر في االنضمام إلى دورة تدريب على اإل

 .القلبي الرئوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
إذا طلبت المعلومات المتضمنة في هذه النشرة 
بصيغة أخرى، يُرجى االتصال برقم االستعالمات 

905-363-6131 


