كيف ينمو طفلك

ARABIC

منذ والدته حتي الشهور الثالثة األولى من عمره

عند بلوغ الشهر األول

ماذا علي توقعه؟
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•
•
•
•
•
•
•

ال يستطيع طفلك التحكم في العديد من حركاته حتي
شهره الثالث.
سوف يتجاوب طفلك معك منذ والدته.
سوف يصبح طفلك تدريجيا أقوى وسيبدأ في اإلبتسام
والرغي والتحرك معبرا عن سعادته.
وضع الطفل على بطنه أثناء أوقات إستيقاظه يساعده
على تعلم حركات هامة.
التحدث والغناء لطفلك تساعده في تعلم الكالم.
اإلستجابة لبكاء طفلك يبينن له بأنك حتبينه.
اللعب مع طفلك يساعده على معرفة العالم حوله.
تأكدي من سالمة طفلك وذلك مبراجعة قائمة السالمة.

لكل طفل سرعة منو خاصة به ومير كل األطفال عادة بنفس مراحل النمو
ومنجزاته وبنفس الترتيب تقريبا.
ينمو األطفال ويتعلمون بإستمرار ولو أن ذلك ال يحدث دائما بنمط
إنسيابي أو بدون قالقل .أحيانا قد يتدرب طفلك على واحدة من املهارات
لفترة طويلة حتى يبدو وكأنه لن يتقدم لألمام أبدا ،وفي األحيان األخرى
يتملك ناصية املهارة بسرعة كبيرة.
األمر املهم هو أن طفلك سعيد وينمو ويتطور.

تفهمي طفلك

يساعدك تفهم قدرات طفلك التنموية وما ميكنه أو ال ميكنه القيام به في
كل من مراحل منوه على التالى:
• احلفاظ على سالمته
• مساعدته على النمو
• تفهم سلوكه
• اإلحساس بالرضا والسعادة أثناء رعايتك له.

اإلعتناء بطفلك

يحتاج طفلك الى اإلحساس باحلب واآلمان والسالمة.
من اخلطوات اإليجابية جتاه إجناز هذا الوضع هو مساعدة طفلك على
تنمية عالقات حميمة مع األشخاص املهمني في حياته.
باإلضافة الى ذلك ،حاولي جتنب حدوث مشاجرات عائلية أو عنف منزلى
في وجود الطفل ألن ذلك يساعد طفلك على اإلحساس باآلمان.

يقوم معظم األطفال عند بلوغهم الشهر األول باألتي:
• إدارة الرأس والعيون جتاه الضوء
• التأمل في الوجوه أثناء إطعامهم وتوجيه الكالم إليهم
• اإلبتسام إلبداء السعادة.

بني سن الشهر والثالثة أشهر

يقوم معظم األطفال بني سن الشهر والثالث أشهر باألتي:
• يقوى عودهم
• يرفعون رأسهم واجلزء األعلى من جذعهم وقد يبدأوا في إستخدام
أذرعهم لإلستناد عند وضعهم على صدرهم
• يظهرون إدراكا متزايدا باألشخاص حولهم
• يبتسمون ويهدلون إلبداء السعادة
• يقومون بحركات سعيدة عند توقعهم حادثا ممتعا كاحلمام أو اإلطعام
على سبيل املثال.

وضع الطفل على صدره

مع أنه مت تشجيعك على وضع طفلك عند النوم على ظهره أال أنه من املهم
جدا وضعه على صدره لفترة ما كل يوم.
ذلك ألن وضعه على صدره من شأنه مساعدة الطفل على تطوير حركات
ومهارات أساسية كالتقلب واجللوس والزحف وإستعمال اليدين.
في البداية ميكن أن يكون ذلك بعد اإلستحمام عند جتفيفك للطفل أو
أثناء دلكك له.
وفي املراحل التالية – بعد بلوغه األشهر الثالثة – يفضل أن يلعب طفلك
أثناء وجودك بقربه وهو على صدره.

طفلك واألخرين
اللغة

ينمي األطفال مهارات الكالم واللغة من خالل اإلنصات
الي األصوات احمليطة بهم ،والتدرب على إصدارها.

ملساعدة طفلك على تنمية ملكات الكالم واللغة حتدثي إليه وغني له بقدر
املستطاع.
أوقات احلمام وتغيير اللفات هما من األوقات اجليدة للقيام بذلك.
تذكري أن طفلك لن يستطع التدرب على إصدار األصوات إذا ما كانت
اللهاية في فمه مما لن يساعده في تطوير ملكة الكالم مستقبال.

حركات طفلك

ال يتحكم طفلك في معظم حركاته في األشهر الثالثة األولى من حياته.

لألطفال حركات إنعكاسية يستخدمونها من أجل البقاء على قيد احلياة،
منها الرضاعة والعطس والبلع .وتختفي بعض احلركات اإلنعكاسية املبكرة
– مثل طرح أذرعهم بعيدا والتشنج والبكاء عند سماع صوت عال – بعد
فترة قصيرة.
لقراءة املجموعة الكاملة من نشرات املعلومات الرجاء مراجعة الوصلة التالية
.C&YHU A1: How your baby develops 0-3 months. ARABIC. 06/05

		

http://www.health.qld.gov.au/child&youth/factsheets

البكاء

• ال تتناولي أبدا مشروبات ساخنة مثل الشاي أو القهوة أثناء اإلمساك
بطفلك ،فاحلروق التي تسببها السوائل واملاء املغلي قد تترك ندبات
عميقة على األطفال الصغار

البكاء من أهم وسائل اإلتصال بالنسبة لألطفال الرضع.

يبكي األطفال دائما لسبب ما منها:
• التعب
• اجلوع
• األلم
• أمر ما يضايقهم مثل البلل أو احلر أو البرد
• قلق الوالدين (وهو أمر يتحسسه الطفل بسرعة شديدة).

• حافظي على طفلك من أشعة الشمس املباشرة .استعملي مواد حامية
من أشعة الشمس ،مثل مرهم الوقاية من الشمس ،واملالبس الواقية
وقبعة .ميكنك احلصول على معلومات عن الوقاية من الشمس باالتصال
مبجلس كوينزالند ألمراض السرطان على الرقم .13 11 20

عندما تلبني إحتياجات طفلك فهو يتعلم أنه محبوب ومرغوب فيه ،مما
يؤدي الى إحساسهم بالثقة واإلرتباط بك.

اللعب والتعلم
يتعلم الطفل شيئا من أي نوع نشاط متارسينه معه – التحدث إليه ،تغيير
لففه ،حتميمه ،إطعامه ،أو مجرد الوجود بالقرب منه في نفس الغرفة.
اللعب بالنسبة لألطفال هو وسيلة للتعلم والتدرب على املهارات إضافة الى
اإلستكشاف والتعرف على العالم واألشخاص من حولهم.
في األشهر الثالثة األول من حياتهم يتعلم األطفال اآلتي:
• اإلبتسام والضحك بخفوت والهديل
• اإلستدارة جتاه األصوات
• التركيز على األشياء ومتابعة حركتها بأعيونهم
• مد اليدين ومالمسة األشياء.

األلعاب
• يجب أن تكون األلعاب آمنة ،متينة وقابلة للغسل .إذا كان للعبة
فراء ،تذكري بأن طفلك قد يرضع الفرو ويبتلعه
• يجب أال تكون لأللعاب السمات التالية:
 أشرطة متدلية ،أو خيوط طويلة أو مطاطة قطع صغيرة أو مفككة ميكن نزعها أو قطعها باألسنان مصادر صوت ميكن فكها أطراف أو رؤوس حادة خشخاش ميكن تفكيكه• تأكدي من أن حلقات التسنني ال ميكن ثقبها
• يجب أن تكون كل اللعب التي ميكن للطفل معانقتها محشوة مبادة
البولستر أو الداكرون أو اجلوارب القدمية( .اإلسفنج املفتت أو احلبوب
أو اخلرز قد يبلعها الطفل أو يحشرها في أذنه أو أنفه).

املالبس واللهايات

اللعب املفضلة
اللعب املفضلة لطفلك في هذه املرحلة:
• إبداء اإلهتمام من الوالدين أو املعتنني بالطفل
• األجسام امللونة املتحركة أو أوراق الشجر والستائر التي يحركها تيار
الهواء
• مختلف األصوات التي ميكنه اإلستماع إليها
• اللعب املخشخشة أو املتدلية من عربته والتي تشجع تطور اإلنسياق
بني عيون الطفل ويديه.

السالمة أوال
يحتاج األطفال إلى سنوات عدة لفهم ما تقتضيه سالمتهم ،وطفلك يعتمد
عليك في إبقائه ساملا.
فبغض النظر عن عمر طفلك ،ميكنك استعمال القائمة املدرجة أدناه لضمان
بقائه ساملا اآلن وأثناء منوه.

•

•
•
•

إذا كانت لطفلك لهاية (سكاتة) تأكدي من أنها:
– بحالة جيدة
– ليس بها شرائط أو سالسل
– بها فتحة باملمسك تساعد على إخراج اللهاية من الفم بسرعة
وسهولة عند الطوارئ
– تستخدم لتهدئة طفلك ال لتنوميه
قومي بإزالة كل األشرطة أو الزركشة املتدلية من املالبس ألنها قد
تتسبب في اختناق طفلك
تأكدي من عدم وجود أي أشرطة أو خيوط داخل جوارب وأحذية
وقفازات طفلك ميكنها أن تلتف حول أصابعه وتوقف جريان الدورة
الدموية بها
اختاري لطفلك مالبس نوم مصنوعة من قماش ال يحترق بسرعة أو
مصمم للتقليل من خطورة االشتعال.

االعتناء بطفلك
• ال تتركي طفلك أبدا لوحده فوق منضدة تغيير املالبس أو فوق أي
قطعة أثاث أخرى ،أو في حوض احلمام ،أو املسبح أو داخل سيارة أو
بالقرب من حيوانات أليفة
• أمسكي بطفلك عند إرضاعه من الزجاجة بدال من مجرد إسناده ،وذلك
ألن األطفال قد يتقيئون احلليب أو يستنشقونه
• ال تقومي بتسخني زجاجة اإلرضاع في فرن املايكروويف ،فاحلليب قد
ال يسخن بشكل متساو مما قد يسبب حروقا لفم الطفل
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•

مواعيد االستحمام
•
•
•
•

تأكدي دائما من درجة حرارة املاء قبل وضع طفلك داخل حوض احلمام،
وذلك بوضع كوعك في املاء
ال تتركي طفلك لوحده أثناء االستحمام وال حتى لدقيقة واحدة
يجب عدم ترك طفلك حتت إشراف طفل يكبره سنا ،بغض النظر عن
مستوى إحساس الطفل األكبر باملسؤولية
تأكدي من أن سخان املياه في منزلك به صمام أمان للحرارة يعمل على
الوجه الصحيح واضبطي احلرارة على  50درجة مئوية.

الطعام
تفادي إطعام طفلك مأكوالت يصعب أكلها مثل املكسرات والتفاح أو
اجلزر ،حتى ال يختنق بها.
للحصول على املعلومات الكاملة حول إطعام طفلك ،الرجاء االطالع على
صحيفتي احلقائق عن اإلرضاع الطبيعي والبدء في إطعام اجلوامد لطفلك.

داخل املنزل
•

•
•
•
•
•

•

•
•

ملنع سقوط الطفل تأكدي دائما من أنه مربوط بشكل آمن عندما يكون
داخل عربة األطفال أو كرسي الطفل املرتفع أو ما شابهها .ال تستعملي
مشايات األطفال ذات العجالت ،فهي ليست مفيدة لألطفال األصحاء
طبيعيو النمو.
أبقي دائما بجوار طفلك عندما يكون فوق طاولة تغيير املالبس.
ضعي طفلك في قفص اللعب لفترات قصيرة كل يوم ملساعدتهم على
فهم تقييدات السالمة وقبولها مستقبال.
ركبي حواجز اآلمان على الدرج والساللم والغرف التي ال تريدين للطفل
أن يدخلها ،وألبقاء الطفل مبنأى عن املواقد واملدافئ.
أبقي على باب احلمام مغلقا حتى ال يتمكن طفلك من ملس احلنفيات
احلارة.
حيثما كان طفلك يلعب ،تأكدي دائما من عدم وجود أشياء صغيرة
في متناوله ميكنه ابتالعها .ولالستدالل ،فإن أي شيء ميكن إدخاله
في علبة أفالم التصوير املستديرة هو صغير مبا يكفي لالبتالع من
قبل الطفل .الدبابيس والبطاريات واحلشرات امليتة واألزرار واخلرز
واملكسرات والعمالت املعدنية والعديد من األشياء الصغيرة األخرى
كلها ميكن أن تتسبب في اختناق طفلك إن وضعها في فمه.
تأكدي من أن منزلك خالي من مخاطر الغرق .ضعي دلو احلفاظات
في مكان مرتفع بعيدا عن متناول الطفل وتأكدي أنه محكم اإلغالق.
أبقي على أبواب دورات املياه مغلقة .فاألمر ال يحتاج إال إلى 5
سنتمترات من املاء ودقيقتان من الزمن ليموت طفلك غرقا.
تأكدي من أن لكل اخلزانات املنخفضة مزالجات ال ميكن لطفلك
فتحها ،وبأن كل األدراج لها أقفال ملنع وصول الطفل إلى السموم
واألدوية ومنتجات التنظيف والسكاكني واملواد احلادة األخرى.
أبقي علي غاليات املاء وأسالك املكواة بعيدا عن متناول صغار
األطفال .استعملي درعا للفرن وأسالكا معقوصة ملنع األطفال من
سحب األطعمة واملشروبات الساخنة وسكبها على أجسادهم .دائما
وجهي مقابض القدور واملقاليات نحو ظهر الفرن.
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قومي بتركيب أجهزة اإلنذار ضد احلريق في كافة أرجاء املنزل وتأكدي
من صالحيتها بانتظام .فهذا لن يحمي طفلك فحسب بل أسرتك
بأكملها .الرجاء االتصال بخدمات املطافئ احمللية ملعرفة املزيد.
األشياء اخلطيرة على طفلك مثل املدفأة الكهربائية واملراوح واملشروبات
الساخنة يجب أن حتفظ بعيدا عن متناوله.
أفحصي قطع األثاث في منزلك – مثل املنضدات الصغيرة – لضمان
كونها ثابتة مبا يكفي الستناد الطفل عليها عند محاولته الوقوف.
راقبي بحذر كل تعامالت طفلك مع احليوانات وخاصة الكالب .تأكدي
من عدم ترك طفلك لوحده دون مراقبة مع أي من حيواناتكم األليفة.
عندما يبدأ طفلك في استعمال فمه للتعرف على كل ما يحيط به،
كوني على حذر من إمكانية تناوله سموما .قومي بتركيب خزانة ذات
قفل محكم في املطبخ وفي غرفة الغسيل واملرأب لتخزين أي مواد
سامة بها .ال تسكبي مواد كيميائية في أي وعاء آخر غير وعائها
(وخاصة زجاجات احلليب أو املشروبات).
تفادي التدخني بالقرب من طفلك .أبقي على السجائر والوالعات
ومنفضدات الرماد وبقايا السجائر املدخنة بعيدا عن متناول 		
األطفال .السجائر وبقاياها مواد سامة لألطفال.
تأكدي من أن ملنزلك مقاليد آمان كهربائية تعمل بالصورة الصحيحة
منعا للصعق الكهربائي.
قومي بتغطية كل منافذ الكهرباء عند عدم استعمالها.

حول نطاق املنزل
• ال تتركي طفلك لوحده بالقرب من املسبح وال حتى لثانية.
• تأكدي من أن أماكن اللعب خارج املنزل ظليلة وآمنة ،وأن لها سياج
تفصلها عن املسابح وحمامات السبا والطريق وممر السيارات .إذا كنت
تقيمني في مزرعة بالريف ،عليك حتديد موضع للعب األطفال يكون
مسيجا وبعيدا عن اخلزانات وجداول املياه.
		
• أفحصي منطقة لعب األطفال باخلارج بانتظام لضمان
عدم وجود األشياء التالية بها:
أدوات احلديقة				
أفرع أشجار بارزة وأية أجسامحادة غيرها.
منطقة مياه ال حتيطها سياج.سماد أو مواد كيماوية زراعية أخرى.مواد كيماوية خاصة باملسبح.نباتات سامة أو مهيجة للجلد.-فطريات سامة
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خارج املنزل
•
•

•
•

مهد طفلك

تأكدي من موضع طفلك قبل العودة بسيارتك إلى اخللف
في كل مرة يركب فيها طفلك السيارة يجب أن يكون مثبتا في كبسوالت
حماية األطفال املعتمدة أو بأحزمة اآلمان اخلاصة باألطفال .للمزيد من
املعلومات حول هذه األجهزة الرجاء االتصال مبحطة اإلسعاف احمللية أو
بجمعية َ  Kidsafe Queenslandعلى الرقم )07( 3854 1829
ملنع سقوط الطفل تأكدي دائما من أنه مربوط بشكل آمن عندما يكون
داخل عربة األطفال أو عربة التسوق .وعليك البقاء بجوار الطفل في
كافة احلاالت
ال تتركي طفلك لوحده في السيارة أو عند تسوقك  -وال حتى لدقيقة
واحدة.

مواعيد النوم
هناك أربعة أمور هامة ميكنك القيام بها مبساعدة طفلك على النوم بأمان خالل
عامه األول وللتقليل من خطر وقوع متالزمة موت املهد املفاجئ (:)SIDS
 .1منذ والدة الطفل ضعيه على ظهره عند النوم ،وليس أبدا على جانبه أو
بطنه.
 .2تأكدي دائما من عدم تغطية رأس الطفل ووجهه أثناء النوم.
 .3ال تعرضي الطفل للدخان قبل وبعد والدته.
 .4جهزي للطفل مهدا آمنا ،وفرشا
وفراشا آمنني ومكانا آمنا ينام فيه.
عند شرائك ملهد الطفل تأكدي من أنه
يحمل رمز املعيار األسترالي للمهود رقم
(.)AS 2172

تذكرى....
انتباهك لطفلك بشدة هي الطريقة الوحيدة للتأكد من أنه آمن.

أيضا تأكدي من
أن طفلك مغطي بآمان داخل الفراش أو بحقيبة النوم اخلاصة به وذلك
بطي أطراف الغطاء حتت احلاشية.
عدم وجود أي بطاطني أو حلافات أو وسادات أو مصدات املهد بداخله وأن
فراش املهد ليس سائبا.
للمزيد من املعلومات إتصلي بجمعية  SIDS and Kidsعلي رقم الهاتف
 1300 308 307أو زوري موقعهم على اإلنترنت
www.sidsandkids.org

استخدامك ألثاثات الطفل املستعملة قد
يشكل خطرا حقيقيا على حياة طفلك – لذا
تأكدي من أنها تتفق واملعايير احلالية قبل قبولها
من أقرباءك وأصدقائك .ال تبتاعي أثاثات طفلك
مطلقا من محالت األثاثات املستعملة.
للحصول على دليل كامل عن أثاثات الطفل اآلمنة الرجاء مراجعة املوقع
 www.consumer.gov.auوالبحث عن النشرة “اإلبقاء على طفلك آمنا”.

لقراءة املجموعة الكاملة من نشرات املعلومات الرجاء مراجعة الوصلة التالية

املهد املوضوع بجانب سريرك هو املكان األكثر أمانا لنوم طفلك حتى يبلغ
شهره الثاني عشر.
فيما يلي خطوات جتهيز مكان آمن لتنومي الطفل:
–ضعي قدما الطفل في أسفل املهد
–تأكدي من أن املهد يفي باملعايير األسترالية ذات الصلة
–أثني الشرشف حتت الفرشة حتى ال يكون الفراش محلحال
–أبقي على الدثار والبطانية واألغطية والوسائد ومساند املهد خارج
املهد
–استخدمي فرشا ثابتا نظيفا يالئم مقاسه املهد بالضبط

شكر وتقدير

هذه النشرة هي نتاج جهد ومساعدة من العديد من العاملني في املجال الصحي في والية
كوينزالند .ولهم جزيل الشكر منا على مساعدتهم في جتهيز محتويات النشرة.

http://www.health.qld.gov.au/child&youth/factsheets

