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chi ldsafety l ink.caሕቶ ምስ ዝህልወኩም በዚ
ደውሉ 1-866-288-1388

ኣውራ ናይ ድሕነት ስክፍታታት ብዛዕባ ክሳብ 6
ወርሒ ንዘለዉ ህጻናትኩም፣

ድሕነት ኣብ ገዛ
 

ካብ ዓራት፣ ሳሎንን መቐየር ክዳን ተረጴዛን
ምውዳቕ።

ብፈሳስን ደቀቕቲ ነገራትን ምሕናቕ።
ምዕፋን ብሰንኪ ዘይውሑስ ኣገባብ ኣደቓቕሳ።
ብውዑይ ማይን ካልእ ውዑይ ፈሳስን ምንዳድ።
ኣብ ግዜ ሓደጋ መኪና ምጉዳእ።
ምጥሓል።

ንህጻናት ኣብ ናይ ፓምፐር ጨርቂ፣ ከቢድ ኮቦርታን ገዘፍቲ
እንስሳታትን ኣብ ዘይብሉ ነጻ ናይ ህጻን መደቀሲ ምድቃስ።
ኣብ ምድሪ ጌርካ ክዳን ምቕያር ወይውን ናይ መቐየሪ
ጠረጴዛ ኣብ ትጥቐመሉ ሓደ ኢድካ ካብቲ ህጻን
ዘይምፍላይ።
ኣብ ግዜ ምሕጻብ ሰውነት ሓደ ኢድኩም ኩሉሳዕ ካብቲ
ህጻን ኣይተልግሱ።
ንምሕጻብ ሰውነት ህጻን ንጥቀምሉ ማይ ኣዝዩ ንቆርበት
ህጻን ኣዝዩ ውዑይ ከይከውን ኣቐዲምና በእዳውና
ምፍታሽ። 
ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ናይ መርዚ ቁጽጽር ማእከል ቁጽሪ
ተሌፎን ክንሕዝ ይግባእ: 

ኣብ NB, በዚ ደውሉ 811 ወይ 911.
ኣብ NS ወይ PEI, በዚ ደውሉ 1-800-565-8161.
ኣብ NL በዚ ደውሉ 1-844-POISONX

ውሉድኩም ብኸመይ ካብ ኣብ ገዛ፣ ኣብ ጽርግያን ኣብ ናይ 
ጸወታ ግዜን ካብ ሓደጋ ከምእትሕልዉ

0-6 ኣዋርሕ
 

How to keep your child safe from injury: 0-6 months
Tigrinia



3-5 years 

chi ldsafety l ink.caሕቶ ምስ ዝህልወኩም በዚ
ደውሉ 1-866-288-1388

ኩሉሳዕ ኣብ ብተሽከርከርቲ፣ ሚንባስ ኮነ ናይ ጽዕነት
መኪና ኣብ ንጓዓዘሉ ኣብ ድሕሪት ናብ ላዕሊ ዝጥምት 
 ወንበር ምጥቃም።
ኩሉ መቕነታትን ቁልፍን ብዝግባእ ይተዓጠቕ።
ወንበር ብዝግባእ ይገጠም። ኣብቲ ወንበር ምስ መኪና
ዝገጥመሉ ክፍሊ ኣትሪርካ ይጠመር፣ ካብ 1 ኢንች (2.5
ሰንቲ ሜተር) ንላዕሊ ክንቀሳቐስ የብሉን።
ብዝግባእ ብውሑስ መንገዲ ምስተዓጥቀ ነቲ ህጻን
ብፎኪስ ኣንሶላ ድሓር ድማ ኮቦርታ ሸፍንዎ።
5.ነቲ ህጻን ኣብቲ ትደልዮ ቦታ ድሕሪ ምብጻሕካ ካብቲ
ወንበር ኣልዕሎ። ኣብ ወንበር ናይ መኪና ምድቃስ ውሑስ
ኣይኮነን።

ኣብ ክንዲ ናይ ስኒ መጸባበቒ ናይ ግርጻን ፎኪስ ዝሕየኽ
መጻወቲ ምሃብ።
ኣብ መጻወቲ ባንቡላታትን ካልእ ናይ ቆልዑ ፍርያትን ዘሎ
ገደብ ናይ ዕድመ ተኸተሉ።
3.ምስ ህጻንኩም ብሓንሳብ ናይ ሓባር ናይ ጸወታ ግዜ
ብምሕላፍ እቲ ህጻን ክዓብን ንምሃርን ግበሩ።
4.ናይ ህጻን ወንበር፣ ሰለል መበሊን፣ ጅሮሎ ናይ ቆልዑን
ካልእ ናይ መጻወቲ ምንጻፍን ምጥቃም።

.

ድሕነት ኣብ ግዜ ጸወታ
 

ድሕነት ኣብ ጽርግያ

How to keep your child safe from injury: 0-6 months
Tigrinia

ውሉድኩም ብኸመይ ካብ ኣብ ገዛ፣ ኣብ ጽርግያን ኣብ ናይ 
ጸወታ ግዜን ካብ ሓደጋ ከምእትሕልዉ

0-6 ኣዋርሕ
 


