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للعمر المناسب

اﻗﺮأ اﳌﻠﺼﻘﺎت وﻗﻢ دامئًﺎ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺼﺎﻧﻌﺔ.
اﺧﱰ اﻟﻠﻌﺐ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ واﻫﺘامﻣﺎﺗﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ.
اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻛﱪ ﻋﻤ ًﺮا ﺑﻌﻴ ًﺪا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺮﺿﻊ واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر.
ﻻ ﺗﻘﻢ أﺑ ًﺪا ﺑﴩاء أو اﻟﺘ ّﱪع ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ اﳌﻜﺴﻮرة أو اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺐ اﺳﱰدادﻫﺎ.

أبق 
االطفال بأمان

يمكن لللعب أن تسبب انسداد النفس أو االختناق
• ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻮﻧﺎت ﻏري اﳌﻨﻔﻮﺧﺔ أو اﳌﻨﻔﺠﺮة وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻏﻠﻔﺔ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ.
• اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ واﻷﺷﻴﺎء اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ اﻷﺳﻼك اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ أو اﻟﺤﺒﺎل أو اﻟﺨﺮز ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ
ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر.
• ﻻ ﺗﺪع اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻳﻠﻌﺒﻮن ﺑﺎﻟﺒﲇ أو اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ أﺟﺰاء ﺻﻐرية
أو ﻣﻔﻜﻮﻛﺔ.
يمكن لللعب أن تسبب الحروق أو الصدمة الكهربائية.
• راﻗﺐ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻋﻨﺪ ﻟﻌﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺸﻮاﺣﻦ واﳌﺤﻮﻻت
اﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ.
يمكن لللعب أن تكون سامة أو أن تسبب إصابات داخلية
• ﺑﻼ ﺗﺪع اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻀﻌﻮن ﻣﺠﻮﻫﺮات اﻟﺒﺎﻟﻐني أو اﻟﻜامﻟﻴﺎت أو اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺼﻐرية أو ﻗﻄﻊ اﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺲ
ﰲ أﻓﻮاﻫﻬﻢ أو ﻳﺒﺘﻠﻌﻮﻧﻬﺎ .ميﻜﻦ أن ﺗﺤﺘﻮي ﻣﺠﻮﻫﺮات اﻟﺒﺎﻟﻐني واﻟﻜامﻟﻴﺎت ﻋﲆ اﻟﺮﺻﺎص أو اﳌﻌﺎدن
اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ اﻷﺧﺮى.
االصابات
يمكن لللعب أن تسبب الجروح أو 
• ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ اﻟﺤﻮاف واﻷﻃﺮاف واﻟﺴﻨﻮن اﻟﺤﺎدة واﻷﺳﻼك اﳌﻜﺸﻮﻓﺔ .ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ
اﻷﺳﻬﻢ ،اﻟﺼﻮارﻳﺦ وﺑﻌﺾ اﻟﻠﻌﺐ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﰲ اﻟﻬﻮاء إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻴﻨني.

ادعم الركوب ¡
االمن للدراجات
ارتد خوذة .ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ ارﺗﺪاء اﻟﺨﻮذة أﺛﻨﺎء رﻛﻮب اﻟﺪراﺟﺎت
• ِ
وذﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﻌﻤﺮ  ١٣ﻋﺎ ًﻣﺎ وأﺻﻐﺮ.
• حافظ عىل السالمة أثناء ركوب الدراجة .اﺗﺒﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ .ﻳُﺴﻤﺢ
ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﻌﻤﺮ  ١٢ﻋﺎ ًﻣﺎ وأﺻﻐﺮ ﺑﺮﻛﻮب اﻟﺪراﺟﺎت ﻋﲆ اﻟﺮﺻﻴﻒ.

تعرف عىل المزيد
• إدارة الصحة بمدينة نيويورك ) :(New York City Health Departmentاتصل عىل  311أو قم بزيارة  nyc.govوابحث عن

”“Healthy Homes

• لجنة سالمة المنتجات االستهالكية االمريكية )www.recalls.gov :(U.S. Consumer Product Safety Commission
• إدارة الصحة بوالية نيويورك ):(New York State Department of Health
www.health.ny.gov/environmental/children/recalls.htm
• • مبادرة  Vision Zeroبمدينة نيويورك للسالمة المرورية )www.nyc.gov/visionzero :(Vision Zero Traffic Safety Initiative
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