
المحافظة على سالمة األطفال 

ف على المزید تعرَّ
إدارة الصحة والسالمة العقلیة في مدینة نیویورك: اتصل بالرقم 311 أو ُزر الموقع اإللكتروني nyc.gov وابحث عن "Healthy Homes" (منازل صحیة).  •

recalls.gov :(U.S. Consumer Product Safety Commission) لجنة سالمة المنتجات االستھالكیة األمریكیة  •
 :(New York State Department of Health) إدارة الصحة بوالیة نیویورك  •

health.ny.gov/environmental/children/recalls
nyc.gov/visionzero :(New York City’s Vision Zero Traf�c Safety Initiative) بمدینة نیویورك للسالمة المروریة Vision Zero مبادرة  •

Arabic

تشجیع الركوب اآلمن للدرجات

اللعب ممتع. لكن اإلصابات لیست كذلك! وھا ھي عدة نصائح للحفاظ على سالمة أطفالك. 

نصائح
للسالمة

أثناء اللعب

نصائح
للسالمة

اقرأ الملصقات واتبع دائًما تعلیمات الجھة المصنعة.أثناء اللعب  •
اختر األلعاب المناسبة لعمر الطفل واھتماماتھ ومھاراتھ.  •

حافظ على ألعاب األطفال األكبر عمًرا بعیًدا عن متناول الرضع   •
واألطفال الصغار.

ال تقم أبًدا بشراء ألعاب مكسورة أو مسترجعة أو التبرع بھا.  •

یمكن أن تسبب األلعاب انسداد النفس أو االختناق.
تخلص من البالونات المفرقعة أو غیر المنفوخة واللفائف البالستیكیة.  •

احتفظ باللعب والمجوھرات واألدوات المنزلیة ذات األسالك الطویلة أو   •
الخیوط أو حبات الخرز بعیًدا عن األطفال الصغار.

ال تدع األطفال الصغار یلعبون بالبلي أو األكیاس البالستیكیة أو العضاضات   •
واأللعاب التي بھا أجزاء صغیرة أو فضفاضة.

یمكن لأللعاب أن تسبب الحروق أو الصدمة الكھربائیة.
تابع األطفال عن كثب أثناء لعبھم باأللعاب الكھربائیة أو التي تأتي بشواحن   •

ومحوالت.

قد تكون األلعاب سامة أو تسبب إصابات داخلیة. 
ال تسمح لألطفال بابتالع المجوھرات أو األلعاب أو الھدایا التذكاریة أو   •

أقراص البطاریات أو المغناطیس، أو بوضعھا في أفواھھم. قد تحتوي بعض 
المجوھرات واأللعاب والھدایا التذكاریة على الرصاص أو معادن أخرى ثقیلة 

ضارة بالصحة. 

یمكن لأللعاب أن تسبب الجروح أو اإلصابات. 
تجنب األلعاب التي لھا رؤوس وشفرات حادة وشوكات حادة وأسالك مكشوفة.   •
یمكن للسھام والصواریخ الھوائیة واأللعاب األخرى التي تطیر عبر الھواء أن 

تتسبب في إصابات بالعین.

ارتدي الخوذة. یجب على الجمیع ارتداؤھا، وھذا ھو   •
القانون لألطفال 13 عاماً فأقل.

الركوب بأمان. اتبع قواعد الطریق. یٌسمح لألطفال في   •
سن 12 عاماً وأصغر بالركوب على الرصیف. 
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