
تأكدي من أنه:

 في مكان
خاٍل من 

الدخان
ال ينبغي ألحد أن يدخن 

حول طفلك أو في الغرفة 

التي ينام فيها

 طرٍق لتوفير بيئة نوم 4
آمنة لطفلِك

4
استخدم مهداً أو سرير 

أطفال بسطح مستٍو وثابت 

 ومالءة محكمة اإلغالق

 للنوم 

في مهٍد

3

 يمكننا إنقاذ األرواح باتباع ممارسات

النوم اآلمن المثبتة 

للحصول عىل الموارد والدعم والمزيد، 

ُ

InfantSafeSleep.illinois.gov اذهب إىل

يجب أن ينام األطفال 

 بمفردهم - بدون بطانيات أو

ألعاب أو مصدات أو 

حيوانات محشوة أو 

أشخاص آخرين

1

بمفرده

عىل ظهره

عندما ينام طفلِك، 
 ضعيه دائماً مستلقياً

 عىل ظهره، وليس عىل

 جنبه أو بطنه

2

للتعرف عىل كيفية استخدام القماط وأكياس 
 النوم بأمان، اذهبي إىل موقعنا عىل اإلنترنت.
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