
  طفلكايةرعقوم بآن حذرا عمن ي: سالمة الطفل
CHILD SAFETY: BE CAREFUL WHO CARES FOR YOUR CHILD  

 
  :راع، يجب على اآلباء اختيار منلنتخاب االعند 

 
  لديه خبرة في رعاية الرضع واألطفال الصغار  •
  هو صابر وناضج بما يكفي لرعاية رضيع سريع االهتياج ومفرط االنفعال وبكاء •
  بأنه يجب مراقبة األطفال الصغار دائمايفهم  •
   لهاوال يسخر منه وال يمسك  الطعام عنه عقابال يهز طفال وال يضربه وال يصرخ عليه  •
ال يسيء استخدام الكحول أو المخدرات، وال يحمل سالحا، وال يحيط طفال مع اآلخرين الذين قد يشربون أو  •

  يستخدمون أو يبيعون المخدرات أو يحملون أسلحة
 

  :ا والتي تشملخطرأن يكون حتمل يهناك عالمات التحذير من راع 
 

  غاضب أو شديد اإلزعاج عندما يكون لألطفال نوبات انفعال أو يبكون أو يسيؤن السلوك •
  أو متحكم مع شرآائهم/عنيف و •
  مسيئ جسديا أو شفهيا مع األطفال •
  مسيئ استخدام الكحول والمخدرات بما فيها الماريجوانا •
  تنعسهمالتي وية الوصف التي لها آثار جانبية سيئة أو مستخدم أد •

  أو
  غير قابل للثقة ألي سبب •

 
آثرة بكائه أو آان مهما آان شعورك بالغضب أو اإلحباط عندما يبكي طفلك أو رضيعك، ومهما ال تهز طفلك أو رضيعك 

الهز  من  فقطبضع ثوانويؤدي . هلقتحتى يأو أن يصيب الطفل بجرح نزيف في الدماغ يمكن قد يؤدي الهز إلى . بكائها
 .الدماغ النامي للطفلالصابات خطيرة في 

  
  ال تهز طفلك أبدا •
  ا وحاراوباردمبلال  وا جائعليستأآد من أنه أو أنها  •
  قدم مصاصة •
  .قم بالتحدث معه أو الغناء له. أو في ذراعيك أو في الحاملامش لفترة حامال الطفل بالقرب منك  •
  .موثوق به أو قريب أو جار للتحدث معه أو اطلب شخصا يأتي إليك ويصاحبكقم باالتصال مع صديق  •
. قم بفحصه في آل خمس دقائق أو نحو ذلك. تأآد من أنه آمن. وإذا يفشل آل شيء، قم بوضع طفلك في السرير •

  .شيئا لوقف بكائه يمكن أن يكون ضارا لهالسماح للطفل آي يبكي أفضل بكثير من أن تفعل 
 

 المصادر
  org.preventchildabuseny.www أو قم بزيارة 800-342-7472المساعدة لآلباء على خط  •
) ضعيف السمع HOPE) 800-621-4673( ،TDD)-621-800الخط الساخن لألفق اآلمن للعنف المنزلي  •

866-604-5350  
 nursery-crisis/org.nyfoundling.www 888-435-7553ة على مرآز نيويورك فوندلينغ ألزمة األسر •
  LifeNet (800-543-3638)-800تعليمات لمشاآل االآتئاب والكحول والمخدرات،  •
  311  أو3720-342-800للبالغ حول إساءة معاملة الطفل أو اإلهمال، قم باالتصال على  •


