
 فهرست بازبینی برای والدین در مورد ایمنی سالح گرم 

 

 در منزل شما

قبل از خرید اسلحه، در مورد روش های کم خطرتر برای حفظ ایمنی خانواده و دارائی خود فکر کنید،  □

  از قبیل سیستم اعالم ورود غیر مجاز، قفل پنجره، سگ و غیره.

 

 را نخرید.آناستفاده کنید،  اسلحهایمنی از تا موقعیکه مطمئن نشده اید که می توانید با  □
 

 .قفل داردگلوله های سالح گرم بایستی خالی شده و در محلی انبار شود که  □

  قرار داده شود که کودکان نمی توانند به آن دسترسی داشته باشند. قفل داریسالح گرم بایستی در محل  □

  بازی و اسلحه واقعی مشکل دارند. کودکان اغلب اوقات در تشخیص تفاوت بین یک اسلحه اسباب

  قرار داده شوند که از محلی که اسلحه در آن گذاشته شده جدا باشد. قفل داریگلوله ها بایستی در محل  □
 

از این قفل ها بایستی   قفل ماشه می تواند امنیت اضافی مفیدی را برای سالح گرم خالی شده تأمین کند. □

   شده استفاده کرد. برای سالح گرم خالی

 

   ثانیه باز کرد.  6برخی قفل ها را می توان در ظرف □

 

اگر یک اسلحه قفل نشده را در هنگام شب زیر بالش خود قرار می دهید، آنرا هر صبح قبل از رفتن به  □

 سرکار قفل کنید.
 

 

 به فرزندان خود بیاموزید
 

نبایستی بدون اجازه شما به اسلحه دست برای کودکان توضیح دهید که اسلحه خطرناک بوده و هرگز  □

 بزنند.
  

در مورد تفاوت خشونتی که در تلویزیون یا در فیلم های سینمایی می بینند و خشونت واقعی در زندگی که  □

  بزرگساالن و کودکان واقعًا زخمی و مصدوم می شوند با فرزندان خود صحبت کنید.
 

لحه پیدا کردند نبایستی به آن دست بزنند و بایستی منطقه به فرزندان خود بگویید که اگر در محلی یک اس □

اگر در مدرسه هستند و می دانند که کودکان دیگر تفنگ حمل   را ترک کرده و به یک بزرگسال بگویند.

 می کنند بایستی به یک بزرگسال بگویند.
 

 
 

 


