
السالمة اختيار منتجات آمنة لألطفال

بوابات األمان لألطفال

استخدم الرباغي لتثبيت البوابة الثابتة  •

يف مكانها يف أعىل الدرج، وضع البوابة 

املتحركّة يف أسفل الدرج وعند مدخل 

األبواب. احرص عىل أن تكون البوابات 

مغلقة دامئًا.

ينبغي أن تكون الفتحات يف البوابة أصغر  •

من أن يعرب من خاللها جسم الطفل أو 

رأسه. 

 يجب االتصال بالرشكة املصّنعة أو 
تفّحص موقعها اإللكرتوين إذا كانت 

لديك أي مخاوف حول منتج ما.

املهود

ال تستخدم املهود املصنوعة قبل عام  •

.1986

ينبغي أن يكون املهد بحالة جيدة دون  •

أجزاء مكسورة أو ناقصة أو غري مثبّتة 

جيًدا.

ينبغي أن يكون الفراش مناسبًا متاًما  •

لحجم املهد، أي أن ال تتجاوز املسافة بني 

الفراش واملهد األصبع الواحد من الجهات 

األربع.

أقفاص اللعب الخاصة باألطفال

استخدم أقفاص اللعب ذات الشبكة  •

الثقوب. صغرية 

ينبغي أن تُستخدم تلك األقفاص مع  •

الفراش املخّصص لها فقط، وال تُستخدم 

فرُش إضافية أو ألعاب كبرية الحجم أو 

بطانيات، كذلك ال يجب أن تحّل تلك 

األقفاص محّل املهد.

من املهم جًدا أن تكون جميع قطع أثاث 
األطفال واملنتجات الخاصة بهم مطابقًة ملعايري 

السالمة الكندية. 

إذا تبنّي أن منتًجا ما به عيب ميكن أن يشّكل 
خطرًا عىل الطفل، تقوم الرشكة املصّنعة بسحب 
املنتج من األسواق. اتصل بدائرة سالمة املنتجات 

االستهالكية يف وزارة الصحة الكندية ملعرفة 
املنتجات الخاصة باألطفال التي تم سحبها من 

األسواق.

مقاعد األكل العالية

اخرت مقعد األكل العايل املزود بحزام أمان  •

واستخدم الحزام يف كل مرة يجلس فيها 

طفلك يف املقعد.

تأكد من تثبيت حاملة الطعام جيًدا يف  •

إطارها ومن عدم وجود قطع قد تتسبّب 

يف الضغط عىل أصابع طفلك الصغرية 

وقرصها. 

السالمة
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املنتجات املستعملة

ميكنك توفري املال برشائك للمنتجات 

املستعملة ولكن كن حذًرا، يجب تفّحص 

املنتج جيًدا قبل رشائه للتأكد ما إذا:

كان تالًفا أو متصّدًعا •

كانت بعض أجزائه ناقصة أو غري مثبّتة  •

جيًدا

كانت التعليامت غري موجودة •

كان محظوًرا أو مسحوبًا من األسواق  •

بسبب عدم مطابقته ملعايري السالمة 

الكندية.

مّشايات األطفال

ال تستخدم مّشايات األطفال، إذ ميكنها  •

التسبّب يف سقوط الطفل من أعىل 

الدرج. إن بيع مّشايات األطفال يف كندا 

عمل مخالف للقانون. 

مقاعد السيارة

إن املقعد الصحيح هو ذلك الذي يتامىش  •

مع طول طفلك ووزنه وميكن وضعه 

بشكل صحيح داخل سيارتك. استخدم 

مقعد السيارة دامئًا يف كل مرة يركب فيها 

السيارة. طفلك 

 انتبه عند رشاء مقعد مستعمل للسيارة.  •

تأكد من أن تاريخ صالحية املقعد مل ينته 

و أنه مل يتعرض لحادث. 

عربات األطفال

اخرت عربات األطفال املتينة واتبع  •

التعليامت الخاصة بوزن طفلك وطوله 

لدى اختيارها.

استخدم العربات التي تحتوي عىل أحزمة  •

األمان دامئًا، واحرص عىل استخدام حزام 

األمان يف كل مرة يجلس فيها طفلك يف 

العربة.

تأكد من أن مكابح العربة تعمل جيًدا،  •

واستخدم تلك املكابح دامئًا عند وضع 

الطفل داخل العربة أو رفعه منها.

حاّمالت األطفال والحاّمالت الليّنة

تأكد من عدم وجود أي متزق أو أرشطة  •

ممزقة أو قطع مكسورة يف الحاّمالت.

تفحص الطفل من حني إىل آخر وهو  •

محمول، وقم بتعديل وضعه حتى 

التنّفس بحرية. يستطيع 
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السالمة

اجعل منزلك آمًنا من أجل طفلك

حافظ عىل سالمة طفلك يف أثناء الطعام

أطبخ عىل الشعالت الخلفية للموقد، وابِق  •

مقابض األوعية بعيدة عن متناول طفلك.

ابق السوائل الساخنة واألطعمة الساخنة  •

بعيدًة عن حافة الطاولة أو سطح املطبخ.

اخرت مقعًدا مرتفًعا له حزام أمان،  •

واستخدم الحزام يف كل مرة يجلس فيها 

طفلك يف املقعد.

 الوقاية هي العامل األهم يف الحفاظ 

عىل سالمة طفلك.

ضع جميع األدوية والفيتامينات  •

واملنظفات املنزلية واملواد الكياموية 

األخرى يف خزانة عالية مغلقة، وابق 

القّداحات وأعواد الكربيت واألشياء 

الحادة واألجهزة الكهربائية بعيًدا عن 

الطفل. متناول 

ثبّت جميع املكتبات واألجهزة الثقيلة  •

وقطع األثاث الثقيلة األخرى إىل الحائط.

ابق جميع املنافذ الكهربائية مغطاة  •

واربط األسالك الكهربائية.

تحدث معظم إصابات صغار األطفال يف املنزل. 

افحص منزلك باستمرار، انظر إىل منزلك بعينّي 

طفلك ملعرفة ما هي األشياء التي قد تشّكل 

خطرًا.

يبدأ طفلك يف اإلكثار من حركته عندما يبلغ 

شهره السادس. ابحث عن األخطار املحتملة 

يف منزلك وأزلها، ستتغري تلك األخطار كلام 

كرب طفلك وزادت قدرته عىل فعل املزيد من 

األشياء. 

اجعل منزلك مكانًا آمًنا لالستكشاف

ضع بوابات أمان يف أعىل األدراج وأسفلها. •

قم بتقصري حبال الستائر والستائر العامتة 

وإزالة جميع األربطة من املالبس، فقد 

يختنق األطفال بسببها.

For an electronic version of this MAKE YOUR HOME SAFE FOR YOUR CHILD tipsheet, please contact: DCA.public.inquiries@phac-aspc.gc.ca.
Pour reçevoir une version électronique de la fiche de renseignements FAITES DE VOTRE MAISON UN MILIEU SÉCURITAIRE POUR VOTRE ENFANT, 
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حافظ عىل سالمة طفلك يف أثناء النوم

ضع الطفل الرضيع عىل ظهره دامئًا  •

عند النوم، سواء خالل الليل أو يف أثناء 

القيلولة. ضع الرضيع عىل ظهره للنوم 

منذ والدته.

استخدم املهد الذي يستويف رشوط  •

السالمة الكندية الحالية حرًصا. يجب أن 

يكون قياس الفراش مناسبًا لحجم املهد 

دون أي فراغات من أي جانب، كام يجب 

استخدام الرشاشف التي تثبّت بإحكام 

عىل الفراش وإبقاء األلعاب وأغطية 

الرسير الفضفاضة خارج املهد، فإن أي 

غرض زائد قد يزيد من خطر تعرّض 

الرضيع لألذى أو االختناق.

ضع مهد الرضيع يف غرفتك لينام فيه  •

خالل األشهر الستة األوىل. ميكنك النوم 

عىل رسير منفصل أو عىل فراش بجانب 

مهد الرضيع. فمن غري اآلمن مشاركة 

الرضيع مكان النوم كالفراش أو األرائك أو 

الفراش األريض، حيث أن مشاركة الفراش 

قد تسبب متالزمة موت الرّضع املفاجئ 

)SIDS( واالختناق.

ابق طفلك نظيًفا وآمًنا

تأكد من أن بإمكانك اإلمساك بطفلك  •

عندما يتواجد يف املياه أو بالقرب منها، 

فاملسافة التي تفصلك عنه ال يجب أن 

تزيد عن ذراع. كام يجب أن تأخذ طفلك 

معك إن كان عليك مغادرة الغرفة ألي 

سبب كان. 

إن ترك الرضيع مبفرده يف املغطس ليس  •

آمًنا، حتى لو لثواٍن معدودة.

ابق يدك دامئًا عىل طفلك يف أثناء تغيري  •

الحفاضات أو املالبس عىل طاولة التغيري.

حافظ عىل سالمة طفلك يف أثناء اللعب

ابق اللُعب الصغرية واألشياء الصغرية  •

األخرى بعيدة عن متناول طفلك الرضيع، 

فقد تتسبب يف اختناقه.

تفّحص حجم ألعاب طفلك، فإذا كانت  •

إحدى اللعب أو أي من أجزائها تتسع يف 

أنبوب مناديل الحامم، فهي أصغر من 

أن يُسمح لطفلك اللعب بها قبل عمر 3 

سنوات. يجب اختيار األلعاب املناسبة 

لعمر طفلك.
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السالمة اليومية خارج املنزل

السالمة عىل الطريق

 تأكد من أن طفلك يلعب يف منتزه أو  •

ساحة مسيّجة وليس بجانب الطريق أو 

قرب ممر السيارات، واحرص عىل وجود 

شخص يراقبه طوال الوقت.

ميكنك البدء بتعليم الطفل ذي الثالث أو  •

أربع سنوات قواعد السالمة عند عبور 

الشارع، ولكن يجب مسك يده دامئًا لدى 

عبور الشارع.

كن قدوة حسنة، واحرص أنت نفسك عىل  •

إتباع قواعد السالمة. 

السالمة أثناء ركوب الدراجات الهوائية 
الثنائية أو الثالثية العجالت

تأكد من ارتداء طفلك لخوذة الدراجات  •

الهوائية املطابقة ملواصفات السالمة 

يف كل مرة يركب فيها الدراجة ثنائية 

أو ثالثية العجالت، واحرص عىل إزالة 

الخوذة قبل االنتقال إىل معدات امللعب. 

كن قدوة حسنة. احرص عىل ارتداء خوذة  •

السالمة عند ركوب الدراجات الهوائية، 

فأنت أفضل معلم لطفلك.

السالمة يف امللعب

ُصّممت ألعاب الهواء الطلق وهياكل  •

اللعب ألعامر مختلفة. ينبغي أن يلعب 

الطفل الذي مل يبلغ الخامسة من عمره 

بعد عىل الهياكل املنخفضة االرتفاع. 

كام يجب الحذر من األشياء الحادة أو 

الفراغات التي قد يعلق بها رأس طفلك. 

تفّحص األسطح تحت األراجيح  •

والزحليقات وهياكل التسلّق، يجب أن 

تكون عميقة وليّنة دون تراب أو عشب. 

ابق قريبًا من طفلك، وهذا يعني أن  •

تكون بقربه متاًما يف أثناء التزحلق أو 

التأرجح.

تأكد من عدم ارتداء طفلك لخوذة أو  •

وشاح أو أرشطة خالل اللعب عىل معدات 

امللعب.

السالمة
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السالمة

ملاذا يحتاج األطفال إىل الكبار 
للمحافظة عىل سالمتهم؟

ال ميّيز األطفال دامئًا الفرق بني ما هو  •

مسٍل وما هو خطري، فهم ال يفّكرون أو 

يترّصفون كالكبار، وال ميلكون رد فعل 

تجاه الخطر كالكبار.  

 قد يصاب األطفال باألذى يف طرفة 

عني، لذا فهم بحاجة ملساعدتك يف 

البقاء آمنني.

راقب منو طفلك عن كثب، قد تفاجأ  •

عندما يبدأ بفعل يشء جديد. عندما تعلم 

ما ميكن لطفلك فعله وما املتوقع منه يف 

كل مرحلة عمرية ستساعده يف تفادي 

اإلصابات الخطرية. 

يحب األطفال الحركة والنشاط كام أنهم  •

بحاجة إليها، فهم بحاجة إىل االستكشاف 

حتى يتعلّموا وينموا.

يعيش األطفال يف عامل ليس آمًنا دامئًا،  •

فكثري من األشياء املتعارف عليها ُصّممت 

من دون أخذ سالمة األطفال يف الحسبان، 

فهي آمنة للكبار دون الصغار.

يكرب األطفال ويتغرّيون برسعة، فهم  •

يتعلّمون مهارات جديدة ومختلفة طوال 

الوقت، لذا فهم بحاجة إىل حامية إضافية 

يف أثناء مامرستهم للمهارات الجديدة. 

For an electronic version of this WHY DO CHILDREN NEED ADULTS TO KEEP THEM SAFE? tipsheet, please contact:  
DCA.public.inquiries@phac-aspc.gc.ca.
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كن مستعًدا إذا تعرّض طفلك لألذى.  •

احتفظ بحقيبة إسعافات أولية يف منزلك 

ومنزل األشخاص املسؤولني عن رعاية 

طفلك. شارك يف تدريب محّدث حول 

اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي 

الرئوي. أعّد قامئة بأرقام الهواتف التي 

يجب االتصال بها يف حاالت الطوارئ 

وضعها بجانب الهاتف. أضف رقم مركز 

مكافحة السموم إىل القامئة.

ابق قريًبا من طفلك. تقع الكثري من  •

اإلصابات عندما ال يكون الوالدان أو 

مقّدم الرعاية بقرب الطفل، لذا ابق عىل 

مقربة من الطفل الصغري حتى يكون 

بإمكانك الوصول إليه رسيًعا إذا تعرّض 

للخطر. إذا مل يبلغ طفلك عامه األول 

بعد، ابق شديد القرب منه إال إذا كان 

يف مكان آمن كمهد األطفال املطابق 

ملواصفات السالمة أو قفص اللعب.

ابدأ بتعليم طفلك مفهوم السالمة يف  •

وقت مبكّر. تحّدث إىل طفلك حول ما 

هو آمن وما هو غري آمن، وعلّمه كيفية 

ترّصد األخطار.

كن قدوة حسنة. حافظ عىل سالمتك  •

حتى يتعلّم ابنك منك. عىل سبيل املثال، 

احرص عىل ارتداء خوذة السالمة عند 

ركوب الدراجة الهوائية حتى يتعلّم 

طفلك الصغري أن يلبسها هو أيًضا.

كن مستعًدا. فكر يف األمر قبل وقوعه،  •

ابحث عن املخاطر املحتملة داخل منزلك 

وخارجه. أزل الخطر إن أمكن.

احِم طفلك. أبعد األشياء الخطرية يف  •

منزلك حتى يستطيع طفلك اللعب بأمان. 

قد ال ميكنك أحيانًا إزالة الخطر عندما 

تكون خارج املنزل، لذا ساعد طفلك عىل 

أن يبقى آمًنا حتى مع وجود األخطار. 

عىل سبيل املثال، لن تستطيع إيقاف كل 

السيارات يف الشارع، ولكن ميكنك إمساك 

يد طفلك عندما تعربانه. 

انتبه لألشياء الجديدة التي ميكن لطفلك  •

فعلها. تحقق باستمرار من املدى الذي 

قد يصل إليه طفلك ملعرفة ما إذا أصبح 

بإمكانه أن يصل إىل أي من األشياء التي 

تشّكل خطرًا. 

Space for local health care centre or practitioners’ contact information:
Espace réservé pour inscrire les coordonnées de votre centre de soins de santé local ou d’un professionnel de la santé : 



توقّف - رس

أحيانًا يكون من الصعب جعل الطفل يتوقف عن السري عندما  •

نرغب يف إيقافه. لذا ميكنك اخرتاع  لعبة التوقف والسري لدى قول 

الكلمتني الخاصتني. يكون التدريب أواًل يف املنزل من خالل امليش 

حول الغرفة مًعا، ثم عند قولك “توقّف”، عليك التوقّف مع طفلك 

كتمثالني من جليد، وعند قول “رِس” ميكنكام بدء السري مجدًدا . 

سيتعلّم طفلك من خالل اللعبة رسعَة االستجابة، وعندما متشيان  •

سويًا يف الخارج ميكنك قول كلمة “توقّف” لجعله يتوقّف. فإطاعة 

األوامر تكون أكرث سهولة عندما يشعر طفلك أنه يلعب لعبة.

أناشيد قواعد السالمة

ميكنك تأليف أغان حول قواعد السالمة املرورية وغناؤها بنغمة مألوفة. 
فهذه طريقة بسيطة ومسلية ملساعدة طفلك عىل تّذكر تلك القواعد. 
:”Frère Jacques“ فيام ييل مثاالن ميكن غناؤهام عىل نغمة أنشودة

أصفر يعني انتظر

أصفر يعني انتظر

أحمر يعني قف

أحمر يعني قف

أما اللون األخرض

فيعني هيا نعرب

يًدا بيد، يًدا بيد.

املنعطف عند 

املنعطف عند 

ننظر يساًرا

وننظر مييًنا

وننظر يساًرا من جديد

ثم هيا نعرب

يًدا بيد، يًدا بيد.

أنشطة  مسلية  وبسيطة

ألعاب لتعليم قواعد السالمة
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