
آمنة بداية 
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يف الطفل  سالمة  إدارة  قبل  من  واستنساخها  تعديلها   مت 
لندن ميدلسكس- 

العلوم مركز  يف  األطفال  مستشفى  مع   باالشتراك 
لندن مبدينة  الصحية 

قبل من  سخي  دعم  على  حصلت 





ميكن اإلصابات  معظم   إن 
منها والوقاية  هبا  .التنبؤ 

 اإلصابات ال حتدث دون
 ...سابق إنذار

املزيد ... معرفة 
www.healthunit.com/safe-start تفضل بزيارة املوقع

.DVD ملشاهدة فيديو “ امنح طفلك بداية آمنة” بصيغة

...؟ تعلم  هل 
السبب هي   اإلصابات 
بني للوفيات   األول 

.األطفال



 يقوم مستشفى األطفال يف مركز العلوم الصحية لندن بعالج آالف األطفال
 املصابني. يريد برنامج “امنح طفلك بداية آمنة” أن يساعدك على احلفاظ

.على صحة وسالمة أطفالك

املنزل يف  اإلصابات  معظم  حتدث  الصغار،  لألطفال  .بالنسبة 

البسيطة  اخلطوات  بعض  اختاذ  طريق  عن  اإلصابات  وقوع  تفادي  .ميكنك 
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...؟ تعلم  هل 
شيوعا األكثر  السبب  هي  السقوط  حاالت   إن 
أن ميكن  الذين  واألطفال،  الرضع  يف   لإلصابة  

أو السرير،  أو  الدرج،  من  بسهولة   يسقطوا 
مفتوحة نافذة  من  حىت  أو  الطاولة  أو  .األريكة، 

العظام يف  كسورا  السقوط  يسبب  أن   ميكن 
الرأس يف  خطرية  .وإصابات 

حاالت السقوط

احلائط يف أعلى مثبّتة يف  أمان  بوابة   ضع 
الدرج .وأسفل 

بعيدا األثاث  من  األطفال وغريها  أسرّة   ضع 
بتسلقها طفلك  قيام  دون  للحيلولة  النوافذ   عن 

السقوط على األرض .ومن مث 

ساحة يف  طفلك  من  مقربة  على  البقاء   عليك 
يزيد ألعاب  يستخدم  ال  أنه  من  وتأكد   اللعب 

متر  1.5 عن  .ارتفاعها 

 ضع دائما إحدى يديك  على
 طفلك أثناء وجوده على طاولة تغيري

.احلفاضات

أفضل هي  املراقبة   إن 
يف طفلك  جلعل   وسيلة 

السقوط من  .مأمن 

ت السقوط
حاال
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 كيف ميكنين الوقاية من
السقوط؟

املعدات يف  املزوّدة  األحزمة  دائما   استخدام 
لتعليمات ووفقا  صحيح  بشكل  بطفلك   اخلاصة 

الصانعة .الشركة 

أجهزة لتثبيت  السالمة  منتجات   استخدام 
 التلفاز واألثاث إىل احلائط، وذلك حىت ال

طفلك على  .تسقط 

على السيارات  ومقاعد  األمان  كراسي   ضع 
املنضدة أو  الطاولة  على  وليس  .األرض 

وجيعل كرسي طفلك  يهتز  أن  املمكن   من 
األرض على  يسقط  السيارة  مقعد  أو  .األمان 

مسافة 10 على  النوافذ  إغالق  إحكان   عليك 
أجهزة باستخدام  أقل  أو  )4 بوصات(   سم 
أن املمكن  من  للنوافذ.  املخصصة   السالمة 

مفتوحة نافذة  من  طفلك  .يسقط 

السقوط من  طفلك  السلكية  الستارة  حتمي   ال 
النوافذ .من 

وط
سق

 ال
ت

اال
ح
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احلروق والسَمْط

...؟ تعلم  هل 
لإلصابة يف أهم سبب  ثاين  هي  احلروق   أن 

العمر من  اخلامسة  سن  دون  .األطفال 

والسَمْط احلروق 
أفضل هي   املراقبة 

طفلك جلعل   وسيلة 
من مأمن   يف 

والسَمْط .احلروق 

الدخان كتشاف  ال  إنذار  جهاز  تثبيت   عليك 
املناطق منزلك وخارج  من  مستوى   يف كل 

للنوم .املخصصة 

لديك الساخنة  املياه  صنبور  حرارة  درجة   قّلل 
.إىل 49 درجة مئوية

الكهربائية املقابس  فتحات  تغطية  من   تأكد 
مل لكا .با

والوالعات الثقاب  أعواد  من وجود   تأكد 
ومرمى مرأى  عن  وبعيدا  مغلقة  خزانات   يف 

.األطفال
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ْط
سَم

وال
ق 

رو
 كيف ميكنين الوقاية مناحل

احلروق؟

الساخن والطعام  الساخنة  املشروبات   ضع 
أغطية ذات  أقداح  استخدم  طفلك.  عن   بعيدا 

الغلق .حمكمة 

الطعام طهي  عند  اخللفية  الشعالت   استخدام 
اجلزء حنو  تتجه  الطبخ حبيث  قدر  مقابض   وضع 

املوقد من  .اخللفي 

احلمام ماء  دائما من درجة حرارة   حتّقق 
قبل وضع مرفقك،  أو  ذراعك   باستخدام 

االستحمام حوض  يف  .طفلك 

باستخدام مؤمّن  حاجز  أو  بوابة  بتثبيت   ُقم 
اخلاص بك املوقد  .الرباغي حول 

بعيدا عن واألسالك  األجهزة   ضع مجيع 
الطاولة .حافة 
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...؟ تعلم  هل 
 أن ما يقرب من نصف مجيع حاالت التسمم
 حتدث يف األطفال الذين تقل أعمارهم عن 6
 سنوات من العمر. وأن معظم حاالت التسمم

.هذه حتدث يف املنزل

التسمم
 املراقبة هي أفضل

 وسيلة جلعل طفلك يف
.مأمن من التسمم

إنذار جهاز  بتثبيت   ُقم 
أول غاز   الكتشاف 

وفقا الكربون   أكسيد 
الشركة  لتعليمات 

نعة لصا .ا

األصلية عبواهتا  يف  السامة  باملنتجات  .احتفظ 
التسمم
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 كيف ميكنين الوقاية من
التسمم؟

مغلقة خزانات  يف  السامة  باملنتجات   احتفظ 
الصغار األطفال  ومتناول  مرأى  عن  .وبعيدا 

األمان يف بأغطية  املزودة  الزجاجات   ضع 
هذه فتح  لألطفال  ميكن  أيضا.  مقفلة   خزانة 

نزع الصغار  لألطفال  ميكن  كما   الزجاجات، 
بسهولة .أغطيتها 

معرفة األطفال  يستطيع  ال  األحيان،  من  كثري   يف 
بعض اآلمنة.  وتلك  الضارة  املنتجات  بني   الفرق 

اآلمنة بتلك  شبيهة  تبدو  قد  السامة  .املنتجات 

 احتفظ بالنباتات بعيدا عن الرضّع واألطفال
 الصغار، فالعديد من النباتات تكون سامة. ومن

.املهم أن تعرف تلك النباتات السامة

مم
تس

ال
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...؟ تعلم  هل 
 أن الرضع والدارجني واألطفال الصغار

 حيبون وضع األشياء يف أفواههم، وبالتايل
 فقد يتعرضون لالختناق إذا احنشر الطعام أو

.األشياء الصغرية يف احللق وأعاق تنفسهم

االختناق
 املراقبة هي أفضل

 وسيلة جلعل طفلك يف
.مأمن من االختناق

االختناق

12



عندما له  االنتباه  مع  طفلك  مع  دائما   اجلس 
طعامه .يتناول 

البطاريات، ومجيع  النقدية،  بالقطع   احتفظ 
الصلبة واحللوى  واملغناطيسات،   والبالونات، 
الرضع عن  بعيدا  األخرى  الصغرية   واألشياء 

الصغار األطفال  .وعن 

الكاملة، دوغ  اهلوت  نقانق  بتقطيع   قم 
إىل الغذائية  املواد  من  وغريها  العنب   وحبات 

للوقاية لطفلك،  إعطائها  قبل  صغرية   قطع 
االختناق .من 

اللعب ترك  عدم  سنا  األكرب  األطفال   عّلم 
األحناء ملقاة يف  األشياء  أو غريها من  .الصغرية 

 كيف ميكنين الوقاية من
االختناق؟
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...؟ تعلم  هل 
 أن حوادث السيارات هي السبب الرئيسي للوفاة واإلصابات اخلطرية

.لألطفال يف كندا

 يف كل رحلة، جيب ربط طفلك يف مقعد األمان املخصص لألطفال، الذي مت
.تركيبه بشكل صحيح، والذي يتناسب مع سنه وطوله ووزنه

السالمة يف السيارة

السالمة يف السيارة
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من معتمد  للسيارة  ملقعد  امتالكك  من   تأكد 
تثبيته كيفية  معرفة  وكذلك  الكندية،   السلطات 

صحيح بشكل  .واستخدامه 

السيارة مبقعد  املتعلقة  اإلرشادات   استخدم 
كأدلة بك  اخلاص  السيارة  مالك   ودليل 

تعليمية فيديو  أشرطة  تتوفر   إرشادية. 
التايل املوقع  على   :ملساعدتك 

www.mto.gov.on.ca

اخللفي املقعد  يف  األطفال  وضع  دائما   ينبغي 
استخدم ممكنا،  ذلك  كان  وكلما   للسيارة. 

األوسط اخللفي  .املقعد 

التغيريات إجراء  من  تأكد  طفلك،  منو   أثناء 
إىل االنتقال  أو  و/  املقعد  على   الضرورية 

احلاجة حسب  التالية  .املرحلة 

 كيف ميكنين احلفاظ على
طفلي آمنًا يف السيارة؟

ارة
سي

يف ال
مة 

سال
ال
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هل تعلم ...؟
 يف كل يوم، يتم سحب منتجات األطفال من األسواق

.بسبب املخاوف املتعلقة بالسالمة

سالمة املنتجات

الصانعة الشركات  تعليمات  كافة  دائما  .اتّبع 

البالد، من خارج  منتجات  بشراء  قمت   إذا 
لالستخدام املوافقة  على  حصلت  أهنا  من   تأكد 

كندا .يف 

املستعملة املنتجات  تلقي  أو  شراء   عند 
يليب ال  قد  حذر.  على  ُكن  طفلك،   ليستخدمها 

احلالية التنظيمية  املتطلبات  املنتجات  هذه  .بعض 

ت
سالمة املنتجا
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املغناطيس قطع  عن  حبثا  طفلك  لعب   افحص 
متناول عن  بعيدا  هبا  واحتفظ   الصغرية، 

أكثر أو  اثنتني  ابتالع  إذا مت  الصغار.   األطفال 
جسيمة أضرار  حتدث  فقد  املغناطيس،  قطع   من 

اجلسم .داخل 

قد الرصاص.  عن  حبثا  طفلك  لعب   افحص 
واألطفال للرضّع  للغاية  ضارا  الرصاص  .يكون 

والشموع األطفال،  مشايات  تستخدم   ال 
الذاتية التغذية  أجهزة  أو  إشعاهلا،  يُعاد   اليت 

كندا املنتجات يف  هذه  لقد مت حظر   للرضّع. 
اإلصابات تسببت يف عدد كبري من  .ألهنا 

بالربيد، املنتج  تسجيل  بطاقة  وإرسال  بتعبئة   قم 
وكذلك لطفلك،  اجلديدة  املنتجات  جلميع   وذلك 
املنتجات استرداد  قوائم  مؤاجعة  أو  يف   االشتراك 

التايل العنوان  على  األصحاء  الكنديني  موقع   :على 
www.healthycanadians.gc.ca

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

ت
جا

املنت
مة 

سال
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هل تعلم ...؟
 أن الغرق هو ثاين أهم أسباب الوفاة

 يف األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني
.14-1 سنة يف كندا

املائية السالمة 

املستخدمة السباحة  أحواض  تكون  أن   ينبغي 
جبميع حميط  بسياج  مزودة  اخللفي  الفناء   يف 

تأمني ذايت بوابات ذات   اجلوانب األربعة مع 
.وإغالق ذايت

متناول ذراع طفلك وعلى مرأى دائما يف   كن 
املاء األوقات عندما يكون يف   منه يف مجيع 

.أو حوله
السالمة املائية

 املراقبة هي أفضل
 وسيلة جلعل طفلك يف

.مأمن من الغرق
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يكون يف حوض عندما  دائما جبانب طفلك   ابق 
اصطحب املغادرة،  عليك  كان  إذا   االستحمام. 

معك .طفلك 

املخصصة احلمام  ومقاعد  احلمام  حلقات   إن 
ينزلق أن  املمكن  من  آمنة.  ليست   للرضع 
ابق مع طفلك يف مجيع املاء.   طفلك إىل 

.األوقات

بالتأكيد، الصغار  األطفال  قيام  من   تأكد 
الذين ال واألطفال  السباحة،   ومن ال جييدون 
أو النجاة  سترة  بارتداء  السباحة،   يستطيعون 

املاء يف  يكونوا  عندما  الشخصي  التعومي   جهاز 
.أو حوله

أو مهما كانت ضحال  للمياه،  أي جتمّع   إن 
لغرق طفلك ميثل خطرًا  أن  .صغريًا،  ميكن 

 كيف ميكنين الوقاية من
الغرق؟

ائية
 امل

المة
لس

ا
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اآلمن النوم 

النوم اآلمن

20

...؟ تعلم  هل 
ميكنه الطفل  لنوم  آمنة  بيئة  خلق   أن 

موت متالزمة  خطر  من  يقلل   أن 
الفجائي .الرضيع 

 جيب أن يفي سرير،
 أو مهد أو سّلة

 نوم طفلك باملعايري
 الكندية احلالية لألمن

.والسالمة

يف الصحية  الوحدة   توصي 
مبشاركة لندن   ميدلسكس- 
الستة األشهر  خالل   الغرف 

طفلك حياة  من  .األوىل 



 ضع طفلك دائما على ظهره أثناء
 النوم. إن املكان األكثر أمانا لنوم
 طفلك هو أن ينام وحده يف سرير

 لألطفال، أو مهد أو سّلة للنوم
.بالقرب من سريرك

 اجعل سرير، أو مهد أو سّلة نوم
 طفلك خالية من أي ماصات

 للصدمات، أو وسائد، أو أحلفة أو
 بطانيات ثقيلة، أو ألعاب أو مثبّات

.وضع النوم

 اجعل حبال الستائر مرتفعة وبعيدة
 عن متناول الطفل، حبيث ال ميكن

.أن تتعلق هبا رقبة طفلك

 تأكد من أن املرتبة يف سرير
 طفلك صلبة ومثبتة بإحكام. إذا
 كانت هناك فجوة، فمن املمكن

 أن ينحشر فيها رأس طفلك،
 ومن مث ميكن أن يتوقف عن

.التنفس

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

من
اآل

وم 
الن
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باألحزمة الطفل    ثبّت 
www.buckleupbaby.ca

الطفل لصحة  الكندي    املعهد 
www.cich.ca

الكندية األطفال  طب    مجعية 
www.cps.ca

الكندي األمحر    الصليب 
www.redcross.ca

 
بلندن الصحية  العلوم  مركز  يف  األطفال    مستشفى 

www.lhsc.on.ca/About_Us/Childrens_Hospital

الكندية الصحة    وزارة 
www.hc-sc.gc.ca

األصحاء   الكنديون 
www.healthycanadians.gc.ca

والدارجني الرضع  سالمة  مجعية 
 www.InfantandToddlerSafety.ca

 
بلندن اإلطفاء  إدارة 

 www.london.ca/fire

املوارد

املوارد



لندن مبيدلسكس-  الصحية    الوحدة 
www.healthunit.com

النقل  وزارة 
www.mto.gov.on.ca

املبكرة للطفولة  أونتاريو    مركز 
www.ontarioearlyears.ca

للسموم أونتاريو    مركز 
www.ontariopoisoncentre.ca

الكندية املظالت    هيئة 
www.parachutecanada.org

الكندية العامة  الصحة    وكالة 
www.phac-aspc.gc.ca

لإلسعاف جون    سانت 
www.sja.ca

الكندية النقل    وزارة 
www.tc.gc.ca

املوارد

رد
ملوا

ا
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 ةنمآ ةيادب كلفط حنما
 ةظفاحملا ةيفيك ميلعتب
.ةباصإلا نم هتياقوو كلفط ةمالس ىلع

ئراوطلا تالاح يف هلعف كيلع بجوتي ام ةفرعم نإ
.كلفط ةايح ذقني دق

... تذكر أن
 تلتحق بدورة لإلسعافات •

.األولية واإلنعاش القليب الرئوي
 تسجل يف برنامج لتعلم •

.السباحة لك ولطفلك

:ملزيد من املعلومات، يرجى  زيارة املوقع
www.healthunit.com/safe-start


