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Parent Easy Guide 6 for multicultural families

منع حدوث حوادث األطفال
يتعرض الكثير من األطفال لألذى جراء الحوادث التي 
هي السبب الرئيس لالصابات ووفيات األطفال دون 

١٥ سنة من العمر.

يمكن منع معظم الحوادث.

وتشمل الحوادث: 

 تعرض الطفل لحادث اصتدام بالسيارة عند  	
مدخل المنزل او على الطريق

 الغرق على الشاطئ أو أثناء السباحة في  	
حوض السباحة أو في حوض االستحمام

 السقوط في ملعب الحديقة العامة أو في  	
البيت أو في مكان آخر

م واإلختناق 	  الحروق والتسمُّ

 وفاة األطفال من حوادث تحصل أثناء النوم. 	

هناك الكثير من األمور التي يمكن لآلباء فعلها 
لمنع الحوادث ووقاية األطفال من األذى. 

يريد اآلباء من جميع الثقافات والمجتمعات أن يكون أطفالهم في 
مأمن من األذى. ورغم أن أستراليا بشكل عام مكان آمن، إالَّ أنه 

يمكن تعرض األطفال لألذى في المنزل أو في المجتمع.

الحفاظ على 
سالمة األطفال 

الصغار بالبقاء  بقربهم 
ومراقبتهم.

الحفاظ على سالمة األطفالالحفاظ على سالمة األطفال
Keeping children safeKeeping children safe

ArabicArabic//العربيةالعربية



ان تعلم 
السباحة قد يشكل 

نشاًطا ممتًعا لجميع 
افراد االسرة بأكملها. فإنه 

لم يفت األوان لتعلم 
السباحة.

الكثير من االطفال 
الصغار يتعرضون 

لالصطدام بالسيارات عند 
عبورها الى مدخل المنزل. 

ق من سالمة األطفال  تحقَّ
السالمة على الطرقات وفي قبل تحريكك لسيارتك.

السيارة
 ينص القانون على أنه: 	

يجب على كل شخص يقود السيارة أن يكون  	
بحوزته رخصة قيادة

يجب على كل شخص استعمال حزام األمان 	

يجب على األطفال استعمال حزام المقعد  	
الصحيح أو مقعد األمان المالئم ألعمارهم 

وحجمهم.

 يجب اإلمتناع كلًيا عن ترك األطفال لوحدهم  	
في السيارة حتى وإن كان لفترة قصيرة. قد تصبح 

السيارة حارة جًدا وبسرعة وقد ُيؤدي ذلك إلى مرض 
االطفال وقد يتسبب في وفاة بعضهم.

 االشراف دائًما على األطفال بالقرب من  	
حركة المرور واإلمساك بأيديهم عند عبور الطريق.

السالمة المائية
يمكن لألطفال الغرق بسهولة حتى بكميات قليلة 

من الماء.

 ال تترك األطفال لوحدهم ُمطلًقا في حوض  	
االستحمام.

 أبق قريًبا منهم وراقبهم عند الشاطئ  	
وحوض السباحة واألنهار.

 ضع حواجز إلبعاد األطفال عن الماء مثل  	
البرك او حمامات السباحة. عليك تفريغ المياه من 

أحواض االستحمام والدالء وحاويات المياه.

 علِّم األطفال السباحة. 	

 علمهم كيف يحافظوا على سالمتهم عند  	
الشواطئ واألنهر والسدود، وأن هذه المياه قد 

تشكل خطًرا كبيًرا عليهم.
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السالمة في المنزل
الكثير من الحوادث تقع في المنزل.

 ضع األشياء الخطيرة بعيًدا عن متناول األطفال ــ  	
السكاكين، السجائر، الوالعات، الكحول، األدوية.

د األطفال عن مواقد النار والمدافئ. 	
ِ

 أبع

 تأكد من انهم اليستطيعون الوصول الى اواني الطعام  	
الساخنة على الموقد او الغاز.احرص على ان تكون مقابض 

األواني بعيدة عن متناول األطفال وبعيدة  نحو الداخل.

 احفظ المشروبات الساخنة بعيدا عن متناول األطفال. 	

 تأكد من عدم وقوع المفروشات أو التلفاز عليهم. 	

راقب األطفال أثناء وجودهم حول الكالب والقطط أو 
الحيوانات األليفة األخرى.

ع النوم اآلمن لألطفال الرضَّ
يموت بعض األطفال أثناء النوم إذا كانت وجوههم ُمغطاة 
وال يتمكنون من التنُفس. فهم صغار جًدا كي يتحركوا بعيًدا 

عن الخطر، وقد يموت البعض من متالزمة وفاة الطفل 
.)SIDS( الُمفاجئة

 ضع الطفل على ظهره وليس على بطنه أو على  	
خاصرته. 

 احرص على عدم تغطية رأسه ووجهه.  	

 ال تدخن بالقرب من األطفال أو النساء الحوامل.  	

 ضع األطفال ليناموا في أسرة آمنة وليس على أماكن  	
طرية مثل مقاعد الجلوس او األريكة.

 ال تضع أي شيء ليِّن في السرير مثل الوسادات  	
المالحف، األلعاب الطرية.

 ينام األطفال في غرفة نوم ذويهم ضمن أسرتهم  	
الخاصة ألول ٦ إلى ١٢ شهًرا من العمر. 

 يجب إرضاع الطفل من الثدي إذا أمكنك.  	

منع اإلختناق
يمكن لألطفال الصغار اإلختناق بسهولة.

 ال تعطهم أطعمة ليس بإمكانهم مضغها  	
مثل التفاح، المكسرات، السكاكر، النقانق المغلفة.

 ال تعطهم اللبان )العلكة(.  	

 يجب البقاء بالقرب من األطفال أثناء تناولهم  	
الطعام. 

 إتنبه لأللعاب التي تحتوي على أجزاء صغيرة  	
أو بطاريات بحجم األزرار يمكن ابتالعها.

السالمة في الشمس
يوجد لدى أستراليا أعلى معدالت سرطان الجلد في 
العالم. حيث تحرق الشمس البشرة في أقل من ١٥ 

دقيقة حتى في يوم غائم. تأكد من أن كل واحد:

 يرتدي قبعة ومالبس فضفاضة وباردة  	

 يستعمل الواقي الشمسي )درجة وقاية ٣٠+(  	

 التأكد من وجود الجميع في الظل,خاصة ما  	
ا. بين ١٠ صباًحا و٣ عصًر

رغم إن الوقاية من الشمس هامة إالَّ إننا 
نحتاج إلى بعض الشمس على بشرتنا كل يوم 
للحصول على ما يكفي من فيتامين )د( من أجل 

قوة العظام. وقد يكون األمر أكثر صعوبة لذوي 
البشرة السمراء أو الذين يغطون أجسامهم 

للحصول على ما يكفي من الشمس. اسأل 
طبيبك عن فيتامين )د(.

يحتاج األطفال إلى 
أماكن خاصة بهم كي 

يناموا بحيث ال ترتفع حرارتهم 
أو يتدحرجوا. إن نوم الرضع 

بجانبك غير آمن.



ذهاب األطفال إلى الخارج 
بمفردهم

إذا ذهب األطفال إلى الخارج بدون مرافقة شخص 
بالغ يجب عليهم معرفة كيفية:

 مراعاة السالمة على الطرقات أو حين ركوب  	
الدراجة الهوائية 

 استعمال الباص، الترام، القطار أو التكسي.  	
التاكد من أن لديهم ما يكفي من النقود

 اإلتصال بك أو بشخص بالغ آخر موثوق به  	
أو بخدمات الطوارئ على الرقم )000(.

ومن األهمية بمكان معرفتك إلى أين سيذهب 
األطفال وكيف سيصلون إلى هناك ومع من 

سيلتقون. إسأل عن خططهم من أجل الحفاظ على 
السالمة وخاصة بلنسبة للمراهقين. 

ترك األطفال لوحدهم في المنزل
ينص القانون أن الوالدون مسؤولون عن سالمة 

األطفال ويجب عليهم عدم تركهم عرضة لوضع غير 
آمن.  كما يحتاج األطفال دائًما لمن يعتني بهم وأن 

يكون هذا الشخص:

 معروف من قبلك وتثق به 	

 ناضج و يتحمل المسؤولية 	

 يعرف ما يجب فعله في حاالت الطوارئ. 	

السالمة واألمان على اإلنترنت
يمكن للوالدين مساعدة األطفال على تعلَّم 

استخدام اإلنترنت بسالمة وأمان من خالل:

ث إليهم عما يفعلون 	  التحدُّ

 استعمال االنترنيت بنفسك لمعرفة كيفية  	
عملها

 السماح لألطفال بضرورة أخبارك او اي  	
شخص بالغ آخر موثوق به اذا كان لديهم ما يقلقهم 

 للعثور على قدر كبير من المعلومات يمكن  	
.www.esafety.gov.au االطالع على الموقع

إذا كان هناك ممارسات من التنُمر، يمكنك أن 
تتحدث إلى المدرسة أو إبالغ خدمة تزويد اإلنترنت 

باألمر أو إشعار \ابالغ الشرطة.   

تأكد من أن األطفال على معرفة انه عليهم 
عدم مقابلة أي شخص يعرفونه فقط عبر 

يحتاج األطفال اإلنترنت. 
دائًما إلى شخص 
مسؤول كي يعتني 

بهم.
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العنف العائلي
يشكل العنف العائلي مشكلة في كل مجتمع 

وثقافة. وهو غير مقبول مطلًقا. كما إنه مخالف 
للقانون في أستراليا.

قد يكون العنف: 

 جسدًيا كالضرب والدفع والقرص وشد  	
الشعر 

 نفسًيا او عاطفيًا كالصراخ وجعل اآلخرين  	
يشعرون باإلساءة وتوجيه التهديدات 

 السيطرة على ما يفعله الناس. 	

إن العنف في المنزل يؤذي األطفال حتى إن لم يرونه 
ر طريقة  أو يسمعونه كما إن الضغط والتوتُّر ُيغيِّ

عمل دماغهم او عقولهم وال يتمكنوا من النمو أو 
التعلُّم كما هو ُمفترض. كما ان العنف العائلي قد 

يصعب على الكبار االهتمام باالطفال. 

إذا كان هناك ممارسة عنيفة، يمكنك أن تطلب 
المساعدة من المؤسسات. إتصل هاتفًيا 

بالشرطة على الرقم )000( إذا كان هناك خطر 
داهم.

اإلساءة الجنسية
قد تحدث اإلساءة الجنسية في أي ثقافة أو مجتمع. 
ويمكن للوالدين المساعدة في الحفاظ على سالمة 

األطفال  من خالل تعليمهم:

 أن الجسم بأكمله له حرمته وخصوصيته 	

 اخبارك أنت أو اخبار شخص بالغ يثقون  	
به إذا أحسوا بالخوف من شخص آخر أو شعروا 

بعدم الراحة تجاهه حتى وإن كان أحد أفراد األسرة أو 
صديق

 أنك ستصدقهم وتحميهم 	

 أنك لن تحتفظ باألسرار بشأن هذه األمور 	

 عدم اللجوء إلى شخص ما ال يعرفونه. 	

معظم االعتداء الجنسي على األطفال هو من 
قبل أشخاص يعرفونهم ويثقون بهم.

الطوارئ
 إذا كنت قلق جًدا بخصوص طفل، يمكنك  	

أن تأخذه إلى قسم الطوارئ في المستشفى.

 إذا إعتقدت أن طفل ما قد بلع شيء ضار،  	
 إتصل بمركز معلومات السموم على الرقم

)26 11 13( أو باإلسعاف على )000(.

 إذا أصبح أحدهم مريض جًدا أو أصيب أو  	
ا  يواجه صعوبة في التنُفس، إتصل باإلسعاف فوًر

على )000(.

تتعرض 
سالمة االطفال 

للخطر اذا تعرض افراد 
االسرة لتأثير الكحول 

أو المخدرات.

إذا إعتقدت أن 
الطفل عرضة للعنف 
أو اإلساءة أو اإلهمال، 

يمكنك المساعدة من خالل 
اإلتصال بخط اإلبالغ عن 

اإلساءة للطفل على 
الرقم 78 14 13.

إذا شعرت بالغضب أو 
ر أاّل تهز الطفل  اإلنزعاج، تذكَّ

مطلًقا، فإن ذلك قد ُيلحق األذى 
بدماغه وقد يموت بعض 

األطفال نتيجة ذلك.
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الطوارئ  
)Police, Fire, Ambulance( 000 للشرطة، اإلطفاء واإلسعاف 

44 14 13 لحضور الشرطة إذا كانت هناك مشكلة دون وجود خطر داهم

الترجمة الشفهية 
)Interpreting and Translating Centre( مركز الترجمة الشفهية والتحريرية

 203 280 1800، ٨:٣٠ صباًحا ـ ٥ مساًء، اإلثنين إلى الجمعة
www.translate.sa.gov.au مترجمون عبر الهاتف أو وجًها لوجه

 خدمة الترجمة الشفهية والتحريرية )TIS الوطنية(
)Translating and Interpreting Service )TIS National((

 50 14 13 في أي وقت من النهار أو الليل للمترجمين عبر الهاتف
www.tisnational.gov.au

سالمة األطفال
)Healthdirect( مؤسسة هيلث ديراكت

222 022 1800 في أي وقت من النهار أو الليل إذا كان هناك شخص مريض أو 
www.healthdirect.gov.au ُمصاب

)National Home Doctor Service( الخدمة الوطنية للطبيب في المنزل
 25 74 13 لحجز موعد مع طبيب يزورك في المنزل خارج الدوام

https://homedoctor.com.au

)Kidsafe SA( مؤسسة سالمة األطفال في جنوب أستراليا
 6318 8161، ٨:٣٠ صباًحا إلى ٥ مساء، اإلثنين إلى الجمعة 

معلومات عن الحفاظ على سالمة األطفال بما في ذلك مقاعد األمان في السيارة 
www.kidsafesa.com.au

)Red Cross Baby Seats( مقاعد األمان لألطفال من الصلبب األحمر
 9700 8443، ٩ صباًحا إلى ٥ مساء، اإلثنين إلى الجمعة 

 النصائح بشأن شراء، إيجاروتركيب مقاعد األمان في السيارة
www.redcross.org.au/baby-seats

)SIDS and Kids SA( مؤسسة متالزمة موت األطفال المفاجئ
ا، اإلثنين إلى الجمعة )االستجابة لألزمات متاحة ٢٤/٧(  1066 8332، ٩ صباًحا إلى ٤ عصًر

www.sidssa.org معلومات عن نوم الطفل بسالمة والدعم حيال الحزن

)Child Abuse Report Line( خط اإلبالغ عن اإلساءة للطفل
 78 14 13 في أي وقت من النهار أو الليل

 إذا كان الطفل عرضة للخطر أو العنف أو اإلساءة أو اإلهمال
www.childprotection.sa.gov.au/reporting-child-abuse

)Office of the eSafety Commissioner( مكتب مفوَّض السالمة عبر اإلنترنت
1800 880 176 

 معلومات السالمة واإلبالغ عن التنُمر السيبري بعدد من اللغات 
www.esafety.gov.au

العنف
)Domestic Violence Crisis Line( خط األزمات بخصوص العنف المنزلي

 098 800 1800 في أي وقت من النهار أو الليل
 المساعدة في مجال العنف، اإلقامة الطارئة واإلحاالت

http://womenssafetyservices.com.au

)Migrant Women’s Support Program( برنامج دعم النساء المهاجرات
 9260 8152، من ٨:٣٠ صباًحا ـ ٥ مساًء، اإلثنين إلى الجمعة

 مساعدة مجانية وسرية للنساء المهاجرات واألطفال إزاء العنف العائلي
http://womenssafetyservices.com.au

)1800 RESPECT( مؤسسة
 732 737 1800، في أي وقت من النهار أو الليل

ث إلى شخص مما عبر الهاتف أو باإلنترنت حول العنف العائلي أو اإْلعتداء  تحدَّ
www.1800respect.org.au الجنسي

دية الثقافية خدمات التعدُّ
 African Women’s( اتحاد النساء األفريقيات في جنوب أستراليا

)Federation of SA
3331 8161 أو 2951 8354، من ٩ صباًحا ـ ٥ مساًء، اإلثنين واألربعاء والجمعة

 304 Henley Beach Road, Underdale
 www.awfosa.com البرامج والخدمات للنساء األفريقيات

)AMES Australia( مركز آي ام إي إس أستراليا
8550 7224، ٩ صباًحا ـ ٥ مساًء، اإلثنين إلى الجمعة

Ground floor, 212 Pirie Street, Adelaide
8500 7224، ٩ صباًحا ـ ٥ مساًء، اإلثنين إلى الجمعة

2/59 Commercial Road, Salisbury
 خدمات االستقرار لالجئين والمهاجرين الوافدين حديًثا 

 www.ames.net.au/locations/find-sites

)Australian Migrant Resource Centre( المركز األسترالي لقدرات المهاجرين
9500 8217، ٩ صباًحا ـ ٥ مساًء، اإلثنين إلى الجمعة

23 Coglin Street, Adelaide
خدمات االستقرار والعالقات العائلية والعنف العائلي للمهاجرين والالجئين 

وطالبي اللجوء. لإلطالع على المواقع في الضواحي واألرياف راجع الموقع 
 www.amrc.org.au

)Australian Refugee Association( الجمعية األسترالية لالجئين
2951 8354، ٩ صباًحا ـ ٥ مساًء، اإلثنين إلى الجمعة

304 Henley Beach Road, Underdale
ا، اإلثنين إلى الجمعة  2052 8281، ٩:٣٠ صباًحا ـ ٤:٣٠ عصًر

1 Brown Terrace, Salisbury
www.australianrefugee.org المساعدة والدعم لالجئين

)Refugee Health Service( خدمة صحة الالجئين
3900 8237 أو 566 635 1800 )للمتصلين من األرياف( ٩ صباًحا ـ ٥ مساًء، 

اإلثنين إلى الجمعة
21 Market Street, Adelaide

خدمة الصحة لالجئين الوافدين حديًثا ولطالبي اللجوء

)MYSA( جمعية الشبيبة متعدِّدة الثقافات في جنوب استراليا 
)Multicultural Youth SA )MYSA((

0085 8212، ٩ صباًحا ـ ٥ مساًء، اإلثنين إلى الجمعة
Shop 9 Miller’s Arcade, 28 Hindley Street, Adelaide

www.mysa.com.au  البرامج لليافعين وأسرهم

 Muslim Women’s( جمعية النساء المسلمات في جنوب أستراليا
)Association of SA

ا، اإلثنين إلى الجمعة 0800 8212، ٩:٣٠ صباًحا ـ ٣ عصًر
Level 4, 182 Victoria Square, Adelaide

www.mwasa.org.au  البرامج والدعم للنساء المسلمات وأسرهن

ة األبوَّ
)Parent Helpline( خط الوالدين

100 364 1300 النصائح حول صحة الطفل وتربية األطفال

)Islamicare – Parenting Helpline( خط مساعدة الوالدين
 009 960 1800 يعمل ٧ أيام في األسبوع

http://Islamicare.org.au معلومات سرية لدعم الوالدين والمراهقين

)Raising Children Network( شبكة تنشئة األطفال
 معلومات حول تربية األطفال وأشرطة فيديو بكثير من اللغات

http://raisingchildren.net.au

)Parenting SA( تربية األطفال في جنوب أستراليا
دة الثقافات سهلة في مجال تربية األطفال وأدلة عامة حول  أدلة أخرى متعدِّ

سلسلة من المواضيع تشمل ”السالمة لألطفال الصغار“، ”وحيًدا في المنزل“، 
 ”وقاية األطفال من اإلساءة الجنسية“، ”السالمة السيبرية“ 

www.parenting.sa.gov.au

الخدمات


