السيارة
تفادي ِن ْسيان األطفال داخل َّ

قد يحدث األمر ِ ّ
لكل
واحد ِم ّنا!

الصعبة.
الصيف َّ
السيارة هي إحدى مخاطر َفصل َّ
موت أو إصابة جراء ترك أو نِ سيان أطفال داخل َّ
السيارة حتى وال للحظة واحدة!
ّ
مهم أن نعرف! ممنوع ترك األطفال داخل َّ
الح ّر َّ
الشديد يؤثر على األطفال وال ُّرضع بسرعة وبش َّدة أكبر .إضافة الى ذلك ،فان ارتفاع درجة
الحرارة الحا ّد يحدث في ال َّدقائق األولى.
مهم أن نفهم! أن هذا األمر قد يحدث ِ ّ
لكل واحد وواحدة ِم ّنا!
ّ
ولي األمر متع ًبا و/أو يعاني من تو ّتر
ظاهرة "نسيان طفل داخل السيارة" تحدث غال ًبا عندما يكون ُّ
نفسي وأيضا بسبب تغيير في روتين نقل ّ
السيارة على خالف ما اعتاد عليه .في هذه
الطفل في َّ
ّ
َّ
الجديدة والتي هي
السائق سلوك
"الط ّيار اآللي" والذي يس ِ ّبب نِ سيان مه َّمته َ
الحاالت َيستحوذ على ّ
المعتاد عليهِ  .وهكذا قد يؤ ّدي األمر الى نِ سيان ِ ّ
نقل ِ ّ
الطفل داخل
الطفل ،ليستم ّر في ال ّروتين
اليومي ُ
ّ
السيارة .هذه ّ
الظاهرة قد تحدث ّ
لكل واحد وواحدة مِ نّا .ال تقولوا "هذا لن يحدث لي"!
َّ
األهل األع ّزاء ،جميعنا نتع َّرض الى حاالت َتعب وإرهاقو َ
ضغط وتغييرات في ال ّروتين
َكأهل َتب ّني سلوك ّيات وقائ َّية ثابتة حتى َنمنع ِنسيان طفل آخر داخل
اليومي ،لذلك
ّ
السيارة.
َّ
طفل يبلغ من العمر ّ
على ِ ّ
أقل من  3سنوات ،أن يتخذ اجراءات
متعددة للوقا َية.
ولي أمر
كل
ِّ
ٍ
ِّ

سيان ِ ّ
السيارة
َن
ُ
صائح عمل َّية ل َتفادي ِن ْ
الطفل داخل َّ
السيارة قوموا
ا َّتخذوا لكم عادة ،في كل م َّرة تخرجون بها من َّ
السيارة إذا كانت خال َية من ال ُّركاب قبل ِإقفالِها!
ب َفحص َّ
عندما تكونون في السيارة مع األوالد تجنبوا التحدث
بالهاتف ألن ذلك يصرف انتباهكم عنهم.
َ
المحفظة أو الهاتف َ
َ
الخلوي على َمقعد
ضعوا الحقي َبةأو
السيارة الخلفي ُقرب ِ ّ
الطفل!
َّ
اض ُبطوا رسال َة تذكير عبر الهاتف َ
الخلوي ساعة الوصول
المتو َّقعة!
ا َّتخذوا لكم عادة ،قوموا باال ِ ّتصال مع ال ّزَوج/ة بعد الوصول
وانزال األطفال!
ولي األمر الذي أخذ ِ ّ
الطفل
ا َّتخذوا لكم عادة ،ال َّتأكد من َّ
أن ّ
قد أوصلَه الى المكان ال َمطلوب ِبسالم!
َّ
السيارة بشكل كامل لمنع دخول
تأكدوا من إقفال أبواب َّ
غيابكم!
األطفال إليها أثنا َء
ِ

ألن هذا ا َ
ِ
حافظوا على حياة ِطفلكم َّ -
ألمر ب َأيديكم

