


لیستی پشکنینی سەالمەتیی ناوماڵ

سەالمەتیی گشتی

چێشتخانە

ئایا دەزانیت مندانی تەمەن 0-4 ساڵ زیاتر دۆخیان ناسکە بۆ برینداریی؟ لە ماوەی ئەم تەمەنەدا، مندان دەستدەکەن بە پشکنینی ژینگەی چواردەوریان.
ناوماڵ ژینگەی یەکەمی منداڵە؛ ئەوە تۆمار کردوە کە 60٪ـی بریندارییەکانی مندان لە ناو ماڵ یان حەوشەی ماڵ روودەدەن.

لەم حاڵەتەدا، ھەموو دایک و باوکێک دەبێت لە ناو ماڵی خۆیاندا رێکار بگرنە بەر بۆ ئەوەی ناوماڵەکەیان بۆ منداڵ و خێزانەکە سەالمەتتر بێت.

ئەم لیستەی خوارەوە مەترسیەکانی ناوماڵ لەخۆدەگرێت، ھەندێکیان رەنگە بە بیرتا نەھاتبن. دڵنیابەرەوە ناوماڵەکەت سەالمەت و گۆڕانکاریی پێویستی
تێدا ئەنجام بدە، ھەروەھا بەرھەمی سەالمەتتر ھەڵبژێرە، وە ھەمیشە مندان لە ژێر چاودێریی گەوران جێبھێڵە. بەم شێوەیە، تۆ ھەنگاوێک نزیکتریت

بۆ ئەوەی ماڵ و ژینگەکەت بکەیت بە شوێنێکی سەالمەت بۆ منداڵەکانت.

سویچی سەالمەتیی کارەبایی ھەیە بۆ رێگیریکردن لە کارەباگرتن؟

ئایا ماڵەکەت زەنگی ئاگادارکەرەوەی دوکەڵی ھەیە؟

ئایا پالک و ئامێرە کارەباییەکانت لە دۆخێکی باشدان؟

ئایا وایەر و کێبڵەکان داپۆشراون؟

ئایا ئامێر و دەزگاکانت دەزولەیان پێو نیە بۆ ئان لە قاچ و دەست؟

ئایا مەقەست، چەرخ، چەقۆ، شقارتە و کا تیژەکانی دیکە لە شوێنێکدان دەستی منداڵیانیان پێ نەگات؟

ئایا کەرەستە مەترسیدارەکان وەک ئامرازەکانی پاککردنەوە لە لۆکەر و چەکمەجەکاندا دانراون؟

ئایا جەکی کورسیەکانت سەقامگیرن و بۆ مندان سەالمەتن؟

ئایا ئاگرکوژێنەوەت لە نزیک دەگای ماڵەکەت ھەیە؟

ئایا ھەموو داودەرمانەکان لە شوێنی سەالمەتدا دانراون بە جۆرێک دوور بن لە دەستی مندان؟

ئایا مایکرۆوەیڤ لە شوێنێکدا دانراوە کە بەر منداڵی بچووک بکەوێت؟

ئایا کوپی قاوە یان چای گەرم لە شوێنێکدایە دەستی منداڵەکەتی پێنەگات؟

نەخێر بەڵێ



گەرما و تەوالێت

موشتەمەالت

ژووری نووستنی
منداڵی بچووک

ئایا ماددە پاکژکەرەوەکان دوور لە دەستی مندان و لە شوێنی قوفڵکراودا دانراون؟

ئایا دوای بەکارھێنانی جلشۆر و وشککەرەوەی جلوبەرگ دەرگاکەیان دادەخەیت بۆ ئەوەی مندان نەچنە ناوی؟

ئایا بێشکەی منداڵەکەت سەالمەتە؟

ئایا قەبارەی دۆشەکەکە بۆ قەبارەی شوێنی خەوەکەی دەگونجێت؟

ئایا شوێنەکەی لە پەنجەرە و سویچی کارەباییەوە دوورە؟

ئایا ئامێری کارەبایی و وایەرەکان دوورخراونەتەوە؟

ئایا مۆبیلیاتە قورسەکان، بۆ نموونە کتێبخانە، بە سەالمەتی ھەڵواسراون و دەرفەتی کەوتنیان نیە؟

ئایا ھەموو ئەو شتانەی بۆ گۆڕینی منداڵ پێویستتن لە نزیک منداڵەکەت؟ چونکە زۆر گرنگە منداڵەکەت لە کاتی
گۆڕین بە تەنھا جێنەھێڵیت؟

ئایا دڵنیاییت ھەموو کەلوپەلەکانی یاریکردنی بۆ منداڵەکەت گونجاون (بۆ نموونە، ئایا پارچەی بچووکیان نیە کە
مەترسیی خنکان دروست بکەن)؟

ئایا ھەموو کەلوپەلەکانیی یاریکردنی لە شوێنێکی گونجاودا ھەڵدەگریت بۆ ئەوەی بتوانن بەبێ سەرکەوتن
بەسەر کەلوپەلی تردا دەستی پێیان بگات؟

ئایا داودەرمان و گوێزان لە چەکمەجی قوفڵدراو و دوور لە دەستی مندان دانراون؟

ئایا شامپۆ، سابوون و بابەتەکانی جوانکاری دوور لە دەستی مندان دانراون؟

ئایا موجەفیفەی قژ و ریشتاشی کارەبایی لە کارەبا کراونەتەوە کاتێک بەکارناھێنرێن؟

ئایا منداڵەک بچووکەت لە ژێر چاودێریی گەوراندایە کاتێک سەردانی گەرما و تەوالێت دەکات؟

ئایا پلەی گەرمیی ئاو ھەمیشە دەپشکرێت پێش ئەوەی بە منداندا بکرێت؟

نەخێر بەڵێ



ژووری میوان

حەوشەی ماڵ

ئایا ھەموو قەراغە تیژەکانی مێز و مۆبیلیاتەکان داپۆشراون؟

ئایا دەسکی پەرەکان لە شوێنێکدان دەستی مندانیان پێنەگات؟

ئایا جگەرە و تەپڵەکی جگەرە دوورن لە دەستی مندانەوە؟

ئایا ھیتەر لە دووری پەردە، مۆبیلیات و کەرەستە بسووتەکانی دیکە دانراوە؟

ئایا تەلەفزیۆنەکان بە باشی جێگیر کراون و ناکەون؟

ئایا ئەو شمەکانەی کە دەشکێن دوورن لە دەستی مندان؟

ئایا ھەمیشە چاودێریی منداڵەکەت دەکەیت کە لە دەرەوە یاری دەکات؟

ئایا شوێنی یاریکردن دوورە لە شەقام یان پارکی ئۆتۆمبێلەکە؟

ئایا کورسیی منداڵەن لە ناو ئۆتۆمبێلدا بەستراوەتەوە؟

ئایا منداڵەکەت کوی سەالمەتی لەسەر دەکات کاتێک سواری پاسکین یان سکوتەر دەبێت؟

ئایا کەرەستەکانی ناو حەوشە و باخ، کەرەستەکانی چاککردنەوە و ئامرازە مەترسیدارەکانی دیکە لە شوێنێکدا
دادەنێیتمنداڵ دەستی پێیان نەگات؟

ئایا دەرمانە مێروکوژەکان، بۆیاخ، ماددە کیمیاییەکان یان ژەھرەکانی دیکە لە شوێنێکی سەالمەتدا دادەنێیت
کە منداڵ دەستی پێیان نەگات؟

ئایا پەیژەکان لە شوێنێکی سەالمەتدا دانراون کە مندان نەتوانن پیایدا سەربکەون؟

ئایا حەوشەکەت ھیچ مەترسیی کەوتنە ناو ئاو و نوقومبوونی نیە؟

ئایا ناوچەی یاریکردنی مندان سەالمەتە و لە دۆخێکی باشدایە؟

ئایا لە ژێر کەرەستەکانی یاریکردنی ناوچەی یاریکردن روپۆشی نەرم ھەیە بۆ ئەوەی لە کاتی کەوتندا بریندار نەبن؟

سەالمەتیی خێزانەکەتی بەالوە گرنگە

نەخێر بەڵێ


