
په اوهایو کې هره اونۍ... 
3 ماشومان مړه شول  د خوب په 

ناخوندي چاپیلایر کې.

د خوندي خوب ABCs تعقیب کړئ
یوازې.  شاته.  زانګو.

هر ماشوم. هر خوب.
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د خوب پر مهال د خپل ماشوم د خوندي ساتلو په موخه د 
خوندیتوب الندې تایید شوې الرښوونې تعقیب کړئ:

خپل ماشوم مه پرېږدئ چې ډیر ګرم شي.   •
د خونې د حرارت درجه معتدله وساتئ د یو بالغ.  

ماشومان باید ترالسه کړي ټول سپارښتل شوي واکسین.  •

د شیدو ورکولو سپارښتنه کیږي ترڅو د SIDS خطر   •
کمولو کې مرسته وکړي )د ماشوم د ناڅاپې مړینې سنډروم(

سګرټ مه څکوئ د میندوارۍ پرمهال او وروسته  •
د زیږون څخه زانګو په یو داسې ځای کې کیږدئ چې تل  

د سګرټو له دود څخه پاک وي.  

•   خپل ماشوم ته د ''له خوب وروسته په خپل ځای کې د 
آرام پاتې کېدو وخت'' ورکړئ کله چې هغه ویښ وي او یو 
څوک یې څآرنه کوي. "له خوب وروسته په ویښ حالت کې 
آرام پاتې کېدل" ستاسو د ماشوم په سر کې د هوارو داغونو 

په مخنیوي کې مرسته کوي او همداراز د دوی د سر، 
غاړې او اوږو د عضالتو په پیاوړي کولو کې هم مرسته 

کوي.

د چوشک کارول په نظر کې ونیسئ د شیدو ورکولو   •
وروسته د چورت وهلو او خوب په وخت کې په نظر کې 

ونیسئ.

ترالسه کړئ د زیږون څخه مخکې منظم پاملرنه ترڅو  • 
حتی د زیږون څخه وړاندې د SIDS خطر کم کړي.

د الکولو او غیر قانوني نیشه یي توکو له کارولو څخه ډډه   •
وکړئ د میندوارۍ پرمهال او د زیږون [څخه وروسته.

له هغو سره خبرې وکړئ چې ستاسو ماشوم ته پاملرنه کوي   •
له هغې ډلې  ماشوم ته د پاملرنې چمتو کوونکي، کورنۍ 

او ملګرو سره په یوازې ځای کې د خوب، په پړمخې شکل 
او هر ځل د ویده کېو په وخت د خالي زانګو په اړه خبرې 

وکړئ.

دا الرښوونې د هر هغه چا سره شریک کړئ 
چې د ماشوم ته پاملرنه کوي!



lone )یوازې(ack )شا(rib )زانګو(
شا د ماشوم لپاره غوره ده. تل اچوئ خپل ماشوم په شا باندې چې 

ویده شي. روغ ماشومان په طبیعي ډول خپل الړې تیروي او یا 
ټوخی کوي، نو که ستاسو ماشوم په شا پروت وي، د هغه ساه به 

بنده نه شي، که چېرې هغه په شا پروت وي.

همداراز ستاسو د ماشوم لپاره خوندي دي چې ډیری وخت
 د شپې په لړ کې ډیری په خپله شا باندي ویښ شي. 

که ستاسو ماشوم پړمخې ویده وي او یوې ژورې ساه اخیستلو ته 
اړتیا ولري، دا خطرناک کیدی شي ځکه چې:

•   هغه ښایي ونشي کولی خپل سر وخوځوي.
•   د هغه خوله یا پوزه ښایي بنده شوې وي او ساه یې بنده شي، 

حتی په لوڅه زانګو کې هم.
هغه هوا چې خلک بهر ته تنفس کوي د کاربن ډای اکسایډ   •
یا "خراب هوا" څخه ډکه وي او ستاسو ماشوم کولی شي 

"خراب هوا" تنفس کړي او ساه یې بنده شي.

په یوه خونه کې څملئ خو تخت مه شریکوئ. تل خپل ماشوم 
یوازې په یوه زانګو، د ټوکرۍ، یا د لوبو په انګړ کې د کلکې 

توشکې سره یو ځای کي پریږدئ. ستاسو د ماشوم د خوب لپاره 
تر ټولو خوندي ځای ستاسو په خونه کې دی )د الس په رسیدني 

سره( مګر ستاسو په بستر کې نه. په دې توګه، تاسو په اسانۍ 
سره شیدو ورکولی شئ او د خپل ماشوم سره اړیکه ټینګوالی 
شئ. هیڅکله د خپل ماشوم د نیولو پر مهال په كرسۍ یا كټ 

لږ مه ویده کیږئ او خپل ماشوم د لویانو په بسترونو، كرسیو، 
صوفو، د اوبو په بسترونو، هوا توشکونو، تکیا یا تکیه کې ښکته 

مه کیږدئ.

 تاسو باید هیڅکله د خپل ماشوم سره بستر شریک نه کړئ 
ځکه چې:

تاسو کولی شئ خپل ماشوم ته ډیر نږدې ورغړئ یا پر سر   •
ورشئ پداسې حال کې چې هغه خوب کوي.

ماشومان د توشکې، دیوال، بالښت، د پښو بالښت او یا نورو   •
فرنیچرونو ترمنځ چاپیره شوی وساتئ.

ښایي ستاسو ماشوم له بسترې وغورځي او ټپي شي او یا په   •
فرش باندې ولوېږي او ساه یې بند شي.

لوڅ مخ تر ټولو ښه دی. ډیری والدین پدې باور دي چې د دوی 
ماشوم به خوندي او ګرم نه وي د زانګو محافظتي موانع،

کمپلو، بالښتونو او ډک شوي څاروي په حقیقت کې وژونکي کیدی 
شي.  په زانګو کې د ماشومانو په هر اضافي توکي باندې ساه 

بندیدلي شي.

د خپل ماشوم د خوندیتوب په موخه هغه په تایید شوې زانګو کې 
څملوئ د یو کلکې توشکې سره چې د نصب شویو پوښونو په واسطه 
پوښل شوې. د ماشوم لپاره د کمپلې په پرتله د خوب جامي لکه آرامه 

تخت، وړ اندازه رجایي ډېر خوندي دي! 

که تاسو د خوندیتوب لخوا تایید شوې زانګو کاروئ، د ماشوم 
السونه او یا پښې به بندې نه شي.

ډیری والدین فکر کوي چې که چېرې دوی د تخت د خوندیتوب 
موانع ونه کاروي ماشوم به یې ټپي شي، مګر دا دا حقیقت نه لري 

ځکه چې:
ماشومان دا وړتیا نه لري   •

چې ځان ټپي کړي.  
هیڅ ماشوم ځان په خطرناکه توګه نه دی تپي کړی د زانګو د   •

رینګونو په مینځ کې په ګیریدلو پاتې کېدو سره.

له هرو 3 ماشومانو څخه 2 د لویانو 
سره د تخت، کوچ او یا چوکۍ د 
شریکولو له کبله مړه شوي دي.

ماشوم یوازې په زانګو کې ویده کړئ.

هغه ماشومان چې په شا باندې خوب 
کوي د هغو ماشومانو په پرتله چې په 

ګیډې یا پړمخې خوب کوي د ساه بندیدو 
ډېر احتمال لري.

ښایي زانګو خالي ښکاره شي مګر 
ماشوم دلته ګرم او خوندي دی.


