
خواړه ورکول

په دې اړه مرسته دلته موندالی شئ

سپارښتنه کېږي چې د مور شیدې ورکړل يش. میندو او پلرونو، 
مهمه نه ده چې تاسو خپل ماشوم ته څه ډول خواړه ورکوئ، خو 

الندې الرښوونې تعقيب کړئ ترڅو ستاسو ماشوم په خوندي توګه 
خوب وکړي:

ستاسو په يوه خونه کې ځای ورکړئ، خو په خپل کټ کې يې مه   ●
دررسه څملوئ.

ډاډ ترالسه کړئ چې ماشوم بايد د خوب کولو لپاره خپل ځانګړی   ●
کټ ولري.

ماشوم ته د شيدو ورکولو پر مهال د وخت یوه آله تنظیم کړئ،   ●
دا په دې چې که تاسو په دې وخت کې ويده هم شئ، نو وبه 

کوالی شئ چې خپل ماشوم بیرته په خپل کټ کې وڅملوئ.

خپل ماشوم د هغه/ هغې پر شا څملوئ.

ماشومان اصال هغه وخت خوندي وي چې د شا پرتخته څميل. 
کله چې ماشوم د شا پر تخته پروت وي، د تنفيس پيپ د 

خوړو د د پيپ څخه لوړ وي. کله چې ماشوم ناړې افرازوي، 
اړوند مایعات یې له سږو پرته، بیرته معدې ته ځي. کله چې 

ماشوم پړمخي پر خېټه پروت وي، اړوند مایعات کېدای يش د 
تنفيس نل په خوله کې رسه راجمع يش او د ماشوم د اختناق 

يا خپه کېدو المل يش.

= د تنفس پيپ
= د خوړو پيپ

= د تنفس پيپ
= د خوړو پيپ

د خطر ساحه: د جاذبې قوه کېدای يش ددې سبب شيچې د تنفس د پيپ 
له الري ماشوم ناړي تريي کړي.

خوندي ساحه: جاذبه برخه د ماشوم ناړي د تنفس له پيپ څخه بهر سايت

= د تنفس پيپ
= د خوړو پيپ

= د تنفس پيپ
= د خوړو پيپ

د خطر ساحه: د جاذبې قوه کېدای يش ددې سبب شيچې د تنفس د پيپ 
له الري ماشوم ناړي تريي کړي.

خوندي ساحه: جاذبه برخه د ماشوم ناړي د تنفس له پيپ څخه بهر سايت

ډیری کسان ستاسو له ماشوم رسه مینه لري.

هر هغه څوک چې ستاسو د ماشوم پاملرنه کوي په جدي توګه 
یې دې ته وهڅوئ ترڅو ستاسو ماشوم د شا پر تخته وڅملوي 

او د ښه خوب له طریقې څخه استفاده وکړي.

که په دې برخه کې مرستې ته اړتیا لرئ یا د نا ارامۍ احساس 
کوئ، نو خپل د روغتیايي پاملرنې خدماتو له چمتو کوونکي 

رسه خربې وکړئ او داسې پالن جوړکړئ چېهم ستاسو او هم 
ستاسو د ماشوم لپاره ښه وي.

د خپلې اړونده سيمه ايزي ادارې رسه اړیکه ونیسئ:

د کور لیدنې برنامې له استازو رسه اړیکه ونیسئ:

1-1-2 شمېرې ته زنګ ووهئ

د متباکو د پرېښودلو )Michigan Tobacco Quitline( دفرت ته په 
 NOW-QUIT-800 )8669-784(دغه شمېره زنګ ووهئ

د ماشوم لپاره د خوندي خوب په اړه نور معلومات دلته ترالسه 
کوالی شئ 

Michigan.gov/SafeSleep
)GDAHC( دا برنامه د ډیټرویټ سیمې د روغتیايي شورا

رسه په همکارۍ رامنځته شوې ده.
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د میشیګن د روغتیايي او برشي خدماتو څانګه به په دې کې پروګرام کې د ګډون کولو 
او د برنامې له امتیازاتو څخه د ګټي اخيستلو لپاره هيڅ څوک بې برخي نه کړي، او نه به د 
هيڅ يو فرد یا ډيل رسه د نژاد، جنسیت، دین، عمر، مليت، رنګ، قد، وزن، مدنيحاللت، 
جنسیت پیژندين، جنيس متایل، ګوندي نظرونو، معلولیت یا اريث معلوماتو له مخې 

چې د شخص له وړتیا رسه تړاو نه لري توپیري چلند و نه کړي.

زما ګرانه بچيه، زما ګرانه بچيه، 
موږ  ستا شا موږ  ستا شا 

نيولې دهنيولې ده

په میشیګن کې په هرو دریو ورځو کې یو ماشوم په نا امنه ځای یا 
وضعيت کې د خوب له امله له مړینې رسه مخ کیږي.



زما دا خوښه ده چې تا له ځان رسه نږدې وساتم خو د 
اوس لپاره ته باید د دې پر ځای چې زما رسه په يوه کټ 

)خوبځای( کې واوسې په خپله زانګو کې پايت شه.
دا په رښتیا هم چې سخته ده، خو دغه حالت د دواړو 

لپاره آراموونکی دی.

له خپل کټ )خوبځای( پرته، خپله 
خونه د ماشوم رسه رشیکه کړئ.

یو خوندي ځای برابر کړئ
ت

عاد
ب 

خو
د 

زما ګرانه بچيه، موږ ستاسو شا نیولې ده

نرم بسرتونه )بالښتونه، کمپلې، 
زانګو ډوله مبپرونه( د ماشوم له 

السه لیرې کړئ.

په موټر کې يواځي د موټر له 
څوکيو څخه استفاده وکړئ موټر.

د خپل ماشوم د تود 
ساتلو لپاره د کمپلې 

پرځای د خوب له بسرتې 
څخه استفاده وکړئ. خپل چاپېریال له سګرېټو څخه پاک 

وساتئ.

د لوبو شیان، د ساعتېري لپاره جوړ شوي 
څاروي او هر ډول لوښي یا تارونه له ماشوم 

څخه لیرې کړئ.




