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أهم المخاوف المتعلقة بالسالمة

في سن 6-12 شهراً هي:

السالمة في المنزل
 

السقوط من األِسرّة (التخت) أو الدّرج أو

طاوالت تغيير الحفاضات

االختناق من جراء ابتالع القطع الصغيرة

ابتالع السموم مثل األدوية أو منتجات التنظيف

الحرق بمياه الحمامات الساخنة أو السوائل

الساخنة المسكوبة

التعرض لحادث سيارة

الغرق 

إبقاء طفلك في مكان آمن، مثل سياج لَِعب أو سرير (تخت)
بحواجز، عندما ال تكونين بالقرب منه.

استخدام بوابة األطفال التي تُثبت بمسامير في الجدار عند الجزء

العلوي من الَدرج. البوابة المثبتة بالضغط تعد اختياراً مالئماً عند

الجزء السفلي من الدرج.

تقطيع طعام طفلك إىل قطع صغيرة، أصغر من أظافرك.

وضع يد واحدة عىل األقل عىل الطفل في جميع األوقات أثناء

االستحمام. 

معايرة أي دواء وتدوين الكمية والوقت الذي أُعطي فيه لطفلك.

إضافة أرقام المركز المحلي لمكافحة السموم إىل قائمة جهات

االتصال بهاتفك: 

في NB (نيوبرانزويك) اتصل عىل 811 أو 911.

في NS (نوفاسكوتيا) أو PEI (جزيرة األمير إدوارد) اتصل عىل 

  1-844-POISONX (نيوفاوندالند) اتصل عىل NL في

 

 

6 - 12 أشهر 
 

(1-844-669-7647)

1-800-565-8161

هل لديك أسئلة؟ اتصل بنا عىل

1-866-288-1388

How to keep your child safe from injury: 6-12 months, Arabic



3-5 years 

كيفية الحفاظ عىل سالمة طفلك من اإلصابة
في المنزل أو عىل الطريق أو عند اللعب

 

استخدام مقعد للسيارة موجَّه للخلف دائماً في كل

رحلة تتم بسيارة عادية أو نقل أو ڤان، أو حتى عند

ركوب سيارة أجرة.

ربط جميع أجزاء الحزام وشّده.

تثبيت المقعد بشكل آمن. الشد بقوة بحيث يربط

الحزام المقعد في السيارة؛ يجب أن يتحرك أقل من 1

بوصة (2.5 سم).

إلباس طفلك مالبس ذات طبقات خفيفة وتغطيته

ببطانيات بعد أن يتم ربطه بأمان.
عندما يصبح طفلك ثقيالً جداً أو طويل القامة جداً

بالنسبة لمقاس مقعد السيارة المخصص للرضع،

استخدم مقعد سيارة أكبر حجماً وموجه للخلف.

اتبع توصيات السن الخاصة باأللعاب. إذا كان حجم اللعبة

يدخل في فتحة لفة ورق التواليت، فهي صغيرة جداً عىل

طفلك.

المحافظة عىل األلعاب واألشياء األخرى (مثل أجهزة التحكم

عن بعد) ذات البطاريات الصغيرة المستديرة (مثل األزرار)

بعيدة عن متناول طفلك.

استخدام ألعاب التسنين وتدليك اللثة بلطف بدالً من الحُلّي

المخصصة للتسنين.

مساعدة رضيعك عىل التعلم والنمو من خالل االستمتاع

بوقت اللعب معاً.

استخدام مقاعد األطفال واألراجيح وكراسي األلعاب وغيرها

من المفارش الخاصة بممارسة األنشطة عىل األرض.

ربط طفلك في عربة األطفال باستخدام أحزمة السالمة.

السالمة عند اللعب

السالمة عىل الطريق
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How to keep your child safe from injury: 6-12 months, Arabic

6 - 12 أشهر 
 


