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health.govt.nz هذه الوثيقة متاحة عىل الموقع

خيص الدولي لـ كريتف كومونز أتريبيوشن 4.0. ملخصها أن لك  هذا العمل مرخص بموجب ال�ت

ي أي وسيلة أو شكل؛ تعديله، أي إعادة دمجه، وتحويله 
حرية: مشاركته، نسخه وإعادة توزيع المواد �ف

شارة إل  خيص والإ وإعادة بناءه. يجب أن تش�ي إل اسم الكاتب بشكل مناسب، وتقديم رابط إل ال�ت

ات قد تكون تمت عىل النص. أية تغي�ي
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المقدمة

ة لديهم. كما أنهم يتعلمون تحريك  الرضع والأطفال الصغار أك�ش عرضة لخطر الختناق بالطعام. وذلك لكون مجاري الهواء والغذاء صغ�ي

ون  تقان هذه المهارات ول يتقن الكث�ي ي أفواههم ويتعلمون كيفية قضم الطعام ومضغه وطحنه. يستغرق الأطفال بضع سنوات لإ
الطعام �ف

المضغ ح�ت بلوغهم سن الرابعة.1 

وتستند هذه النصائح إل توصيات وزارة الصحة www.health.govt.nz/food-related-choking ولكن تم تعديلها لمؤسسات خدمات التعليم المبكر المرخصة مثل 

ي مرحلة الطفولة ngā kōhanga reoومجموعات اللعب المعتمدة. النصيحة الأصلية هي للوالدين ومقدمي الرعاية الذين لديهم وعي جيد بمرحلة نمو 
خدمات التعليم �ف

ي خدمات التعليم المبكر، لذلك فإن 
اف �ف �ش مكان دائما تحقيق هذه العالقة الوثيقة وهذه الدرجة من الإ اف عىل الطفل عن كثب. ليس بالإ �ش الطفل، والذين يمكنهم الإ

توصيتنا هنا تتمثل أك�ش بإلزامية إدارة المخاطر ذات العالقة.

ي النمو، سواء باالشتباه أو ثبت بالتشخيص، ناقش متطلبات الطعام مع والدي الطفل 
ي من تأخر �ف

ي هذه النصائح عىل النطاق المتوقع لنمو األطفال الصغار. إذا كان الطفل يعا�ف
1 تستند األعمار الواردة �ف

أو مقدمي الرعاية له.

1
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التوصيات

ف أنه من غ�ي الممكن إزالة جميع المخاطر، فمن الممكن تقليلها باتباع التوصيات القائمة عىل هذه الجوانب الثالثة: ي ح�ي
و�ف

بيئة مادية آمنة عند تناول الطعام. 1

سعافات الأولية. 2 الإ

توف�ي الغذاء المناسب.. 3

بيئة مادية آمنة عند تناول الطعام 1

اتخذ الإجراءات التالية لتوف�ي بيئة مادية آمنة للرضع والأطفال أثناء تناولهم الطعام: 

 راقب الأطفال والرضع أثناء تناولهم الطعام.

ي أوقات وجبات الطعام.
ف إىل عدد االأطفال مناسبة �ف  اجعل نسبة عدد البالغ�ي

ف لتناول الطعام. ك�ي ي قد تشتت انتباه االأطفال وشجعهم عىل ال�ت
 قلل من االأمور ال�ت

  تأكد من تحديدوقت مخصص يجلس فيه الأطفال لتناول الطعام، بدل من التناول المستمر للطعام.

 اطلب من االأطفال االمتناع عن الكالم وأفواههم ممتلئة.

ي أو 
ب بشكل آمن. ل تسمح لالأطفال بالم�ش وري لالأكل وال�ش   اجعل الأطفال يجلسون بشكل مستقيم عندما يتناولون طعامهم. الجلوس بوضعية صحيحة �ف

الجري أو اللعب أثناء تناولهم للطعام.

ي أفواههم.
، مما قد يؤدي إل فقدانهم السيطرة عىل الطعام �ف ف ة. يساعد ذلك عىل منعهم من اللتفاف إل اليسار أو اليم�ي   ضع الطعام أمام الطفل مبا�ش

ي مؤسسات خدمات التعليم المبكر
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سعافات االأولية االإ 2

ف وأساتذة الماوري kaiako ما يجب فعله إذا تعرض رضيع أو طفل إل الختناق. يجب أن يعرف بعض المدرس�ي

 .)CPR( ي الرئوي نعاش القل�ب سعافات االأولية الخاصة باالختناق واالإ يحتاج المعلمون وأساتذة الماوري kaiako إل معرفة االإ

ي لوزارة الصحة
و�ف لك�ت  لمزيد من المعلومات اطلع عىل دليل برنامج الطفل الصحي Well Child/Tamariki Ora Programme Practitioner المتاح عىل الموقع الإ

.)www.health.govt.nz(

توف�ي الغذاء المناسب  3

ه. للحد من المخاطر، يجب عىل خدمات التعليم المبكر إزالة الأطعمة عالية الخطورة وتغي�ي  تظهر الأبحاث أن بعض أنواع الطعام يشكل خطراً أك�ب لالختناق به عن غ�ي

قوام الأطعمة الأخرى أو حجمها أوشكلها. 

ي يجب استبعادها
االأطعمة عالية الخطورة ال�ت

ها، أو ل تحتوي عىل الحد الأد�ف من القيمة الغذائية، أو كليهما: ي تشكل نسبة خطر عالية لالختناق بها، وهي إما ل يكون من العمىلي تغي�ي
استبعد الأطعمة التالية. وال�ت

المك�ات الكاملة أو قطع المك�ات

ف أو بذور عباد الشمس ة، مثل بذور اليقط�ي البذور الكب�ي

الحلويات والسكاكر الصلبة أو القابلة للمضغ

رقائق المقرمشات أو رقائق البطاطا أو الذرة

بسكويت الأرز الصلب

الفواكه المجففة

النقانق والسجق المجفف ومقرمشات التشاريوز

الفشار

حلوى المارشميلو.

ها ي يجب تغي�ي
االأطعمة عالية الخطورة ال�ت

ف 6-1  اوح أعمارهم ب�ي ها ولماذا وكيفية القيام بذلك لمختلف الفئات العمرية. هذه النصائح هي لالأطفال الذين ت�ت ي يجب تغي�ي
توضح الصفحات التالية الأطعمة ال�ت

سنوات من العمر.

ي الولدة وح�ت الأطفال الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة مع النصائح التكميلية المقدمة من وزارة الصحة 
وتتفق المعلومات المتعلقة بقوام الأطعمة المناسبة لحدي�ش

 بشأن التغذية. اطلع عىل تناول الطعام لالأطفال الرضع والأطفال الصغار الأصحاء

https://www.healthed.govt.nz/resource/eating-healthy-babies-and-toddlersng٪C4٪81-kai-t٪C5٪8Dtika-m٪C5٪8D-te-hunga-k٪C5٪8Dhungahunga 
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كيفية تغي�ي قوام االأطعمة عالية الخطورة لتقليل خطر االختناق بها

ة أطعمة صلبة صغ�ي

عىل سبيل المثال، قطع طازجة من:

جزر كرفس

تفاح

خطر االختناق:

من الصعب عىل الأطفال الصغار قضمها 

وتقطيعها باسنا نهم بما يكفي لبتالعها بأمان. 

ي المجاري الهوائية 
يمكن أن تنح�ش القطع �ف

لالأطفال.

خيارات لالأطفال 

tamariki من جميع 

االأعمار:

ابرش الجزر أو التفاح أو الكرفس 

الطازج؛ أو

ي للحصول عىل 
قطعها بشكل حلزو�ف

حلزونات الخضار أو الفاكهة. أو

ائح رقيقة  قم بتقطيعها عىل شكل �ش

ائح أو  باستخدام آلة تقطيع ال�ش

وات؛ أو ة الخ�ف مق�ش

ف تصبح طرية2  قم بطهيها لح�ي

ائح )يبلغ طولها حوالي  وقطعها إل �ش

4-6 سم *( لكي يسهل التقاطها بيد 

واحدة.

* يمكنك استخدام 

المسطرة عىل الصفحة 

الخلفية كدليل

ف عمري 4  لالأطفال tamariki ب�ي

و 6 سنوات، يمكنك أيضاً:

وات عىل شكل أصابع  قم بتقطيع الخ�ف

)يبلغ طولها حوالي 4-6 سم *( لكي يسهل 

التقاطها بيد واحدة.

ف إبهامك والسبابة، أو عىل سقف فمك بلسانك. ي كلمة "طري" أن الطعام يمكن سحقه بسهولة ب�ي
تع�ف  .2

ي مؤسسات خدمات التعليم المبكر
4الحد من الختناق أثناء تناول الغذاء للرضع والأطفال الصغار �ف



أطعمة عىل أشكال مستديرة 
ة أو بيضاوية  صغ�ي

ي تحتوي عىل النواة، عىل سبيل 
الفاكهة ال�ت

المثال:

خوخ برقوق

ة، عىل  الفاكهة مع حبوب أو بذور كب�ي

سبيل المثال: 

البطيخ البابايا

ة، عىل سبيل  الأطعمة المستديرة الصغ�ي

المثال:

العنب
طماطم كرزية

حبات التوت 

ة الكب�ي

اء  البازلء الخ�ف

النيئة

خطر االختناق:

ي 
ول �ف ف ة ال�ف يمكن لالأطعمة المستديرة الصغ�ي

المجاري الهوائية لالأطفال.

خيارات لالأطفال 

tamariki من جميع 

االأعمار:

قم بإزالة النواة وقطعها إل قطع بحجم 

8 مم × 8 مم أو أصغر * )حوالي نصف 

عرض شوكة الأكل القياسية(.

ة. قم بإزالة الحبوب أو البذور الكب�ي

ة  قطع حبات العنب أو حبات التوت الكب�ي

والطماطم الكرزية عىل شكل ارباع أو قطع 

ة إل حجم 8 مم × 8 مم أو أصغر*. صغ�ي

اء النيئة أو المجمدة  اطبخ البازلء الخ�ف

ثم اهرسها بالشوكة.

ف عمري 4  لالأطفال tamariki ب�ي

و 6 سنوات، يمكنك أيضاً:

قم بتقطيعها عىل شكل أصابع )يبلغ طولها 

حوالي 4-6 سم *( لكي يسهل التقاطها بيد 

واحدة.

قطع حبات العنب، وحبات التوت 

ة والطماطم الكرزية عىل شكل  الكب�ي

أنصاف أو أرباع.

اء المطبوخة بشكل  البازلء الخ�ف

كامل تكون مقبولة

* يمكنك استخدام 

المسطرة عىل الصفحة 

الخلفية كدليل

5



ة  الفاكهة مع الق�ش

عىل سبيل المثال:

خوخ
برقوق

دراق

التفاح

ى الكم�ش

الطماطم

خطر االختناق:

يصعب مضغ قشور الفاكهة ويمكن أن تغلق 

مجرى الهواء لالأطفال بشكل تام.

* يمكنك استخدام 

المسطرة عىل الصفحة 

الخلفية كدليل

خيارات لالأطفال 

tamariki من جميع 

االأعمار:

قم بإزالة النواة وقطعها إل قطع بحجم 8 

مم × 8 مم أو أصغر * )حوالي نصف عرض 

شوكة الأكل   القياسية(.

ى أو قم بتقطيعها  ابرش التفاح والكم�ش

ائح رفيعة باستخدام آلة  عىل شكل �ش

وات؛ أو ة الخ�ف ائح أو مق�ش تقطيع ال�ش

ف تصبح  وعوضاً عن ذلك، قم بطهيها لح�ي

ائح )يبلغ طولها حوالي  طرية3 وقطعها إل �ش

4-6 سم*( بحيث يسهل التقاطها بيد واحدة.

خيارات لالأطفال 

tamariki من جميع 

االأعمار:

قم بفرم الطماطم ناعماً إل حجم 8 

مم × 8 مم أو أصغر*.

ف عمري 4  لالأطفال tamariki ب�ي

و 6 سنوات، يمكنك أيضاً:

قم بتقطيع الفواكه الطازجة عىل 

شكل أصابع )يبلغ طولها حوالي 6-4 

سم *( بحيث يسهل التقاطها بيد 

واحدة.

ف إبهامك والسبابة، أو عىل سقف فمك بلسانك. ي كلمة "طري" أن الطعام يمكن سحقه بسهولة ب�ي
 3. تع�ف

ي العص�ي الطبيعي والمصفاة( مقبولة.
الفاكهة المعلبة )�ف

ي مؤسسات خدمات التعليم المبكر
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االأطعمة الحاوية عىل 
القشور أو االأوراق 

عىل سبيل المثال:

دجاج
الخس والأطعمية الورقية 

الطازجة الأخرى

السبانخ الملفوف

خطر االختناق:

يصعب مضغ قشور الأطعمة وأوراقها ويمكن أن تغلق مجرى الهواء لالأطفال بشكل 

تام.

خيارات لالأطفال tamariki من جميع االأعمار:

قم بإزالة الجلد عن الدجاج. قم بتقطيع الأطعمة الورقية، والخس، 

ائح أو فرمها إل  والسبانخ، والملفوف إل �ش

قطع ناعمة.

االأطعمة القابلة لالنضغاط 

عىل سبيل المثال:

قطع اللحم المطبوخة

خطر االختناق:

ي مجرى الهواء وغلقه بشكل 
تكفي لنزلقها �ف

تام.

خيارات لالأطفال 

tamariki من جميع 

االأعمار:

قم بطهي اللحم ح�ت يصبح 

طرياً جداً؛ و

ة  افرم اللحم، أو قطعه إل قطع صغ�ي

بحجم 8 مم × 8 مم أو أصغر*.

ف عمري  لالأطفال tamariki ب�ي

 4 و 6 سنوات، يمكنك أيضاً:

ائح رقيقة من اللحم )يبلغ  قم بتقديم �ش

طولها حوالي 4-6 سم*( بحيث يسهل 

التقاطها بيد واحدة أو مع شوكة.
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 االأطعمة المحتوية 
 عىل العظام 

عىل سبيل المثال:

السمك

أجنحة الدجاج

خطر االختناق:

ي 
ة الموجودة �ف تشكل العظام الصغ�ي

الأطعمة خطراً لالختناق.

لالأطفال tamariki من 

جميع االأعمار:

أزل كل العظام.

ف السميكة  المعاج�ي

عىل سبيل المثال:

زبدة المك�ات أو البذور

لالأطفال tamariki من 

جميع االأعمار:

استخدم كمية معتدلة من تلك 

، وبفرشها عىل شكل طبقة  ف المعاج�ي

 . ف رقيقة وبالتساوي عىل قطعة الخ�ب

خطر االختناق:

يمكن أن تعلق بمجرى هواء الطفل 

ي أو اللتصاق 
بأخذها شكل المجرى الهوا�أ

 . ي
بجوانب المجرى الهوا�أ

االأطعمة الحاوية عىل 
االألياف أو الخيوط

عىل سبيل المثال:

الأناناس الطازج

خطر االختناق:

ي الأطعمة من 
 تجعل الألياف الموجودة �ف

الصعب عىل الأطفال تقسيم الطعام إل 

قطع أصغر.

لالأطفال tamariki من 

جميع االأعمار:

قم بتقش�ي الأطعمة أو إزالة الألياف 

ف يكون ذلك ممكنا.  القوية عنها ح�ي

ائح رقيقة ع�ب  وقطعها عىل شكل �ش

حبيبات الألياف.

ي مؤسسات خدمات التعليم المبكر
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