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أسنان رضيعكبالعناية 
قبل ظھور ا-سنان، ِامسحي لّثة رضيعك بقطعة 
.قماش نظيفة و رطبة على ا-قل مرة واحدة يومياً 

نبمجرد ظھور   رضيعكأسنان  فّرشيا-ولى،  الس6
كمية صغيرة من معجون  ميستخداِ . في اليوم مرَتين

 من حجم حبةبِ (يد اا-سنان الذي يحتوي على الفلور
).ا-رز

يكبر بما استخدام كوب الشرب عندما  رضيعك علّمي
لتناول وجبات  على الجلوس ويصبح قادراً  يكفي

 12أشھر إلى  6بين ما (الخفيفة  الطعام و الوجبات
).شھراً 

عندما الرضاعة زجاجة  م رضيعك عنَفطْ  إلىِاھدفي 
.شھراً  12 يصبح عمره

طبيب إلى زيارات منتظمة رضيعك في  يخذ
 .سنة واحدة من العمر حين يبلغا-سنان 

 

ا�سنان برنامج طبّ 
 الصحة العامة  

Abbotsford أبوتسفورد    604-864-3400

Agassiz 7160-793-604   أجاسيز 

Burnaby 7605-918-604  بيرنابي 

Chilliwack 4900-702-604  شيليواك 

Hope 7630-860-604  ھوب 

Delta   دلتا      

Newton نيوتن     

White Rock وايت روك   

604-507-5400

Langley   �نجلي 

Aldergrove ألدرغروف   

Cloverdale كلوفرديل   

Fleetwood    وودفليت 

604-539-2900

Maple Ridge ميبل ريدج    

Pitt Meadows ز بيت ميدو   
604-476-7000

Mission 5500-814-604  ميشن 

North Surrey 

 ينورث   سور

Guildford   جيلدفورد 

604-587-7900

Tri-Cities ثري سيتيز  
New Westminster 

 ست منيسترنيو وِ 

604-949-7200

 

 

 

 

 

 

الطفلسنان أ  

ةھمّ مُ  
Baby Teeth  

Are Important 
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Arabic 

604-777-6740

604-587-4750



Baby Teeth are Important أسنان الطفل ُمھّمة 

ا�سنانلطّب برنامج صحة فريزر 
ِة ا-َْسنان تقييم مخاطر  يمكن �ِْخِتصاِصّيي ِحْفِظ ِصح�

س ا-سنان  .إصابة رضيعك بتسو�

دون ِسن6 الثالثة لHطفال  رنيش الفلورايدو تقديميمكن 
با-سنان طبية عناية  نَ وْ ق� لَ تَ الذين � يَ و  من العمر،

 .ھذه الخدمة مجانية. بصفة منتظمة

رنيش الفلورايد على ا-سنان وسيلة سريعة وتطبيق 
 .س ا-سنانوسھلة وآمنة للمساعدة في منع تسو� 

 

 

 

 

 

العناية 

و 
فانكوف الساحلية 
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أسنان؟ كطفلُيصبح لِ متى 
تظھر أسنان الطفل عادة . إِرشاديدليل  الَجْدَولھذا 

ولكن كل طفل  و بھذا الترتيب، ا-وقاتھذه خMل 
 .عن اNخر يختلف

لويةا�سنان العُ 

فليةالسّ ا�سنان 

قاطع مركزي

قاطع جانبي

ناب

الضاحك ا-ول

الضاحك الثاني

 متى تظھر 

 ا�سنان
شھراً  6-12

شھراً 9-13  

شھراً 16-22 

شھراً 12-19 

شھراً 24-33 

الضرس الثانية 

الضرس ا-ولى 

ناب

الرباعية

 نّيةالث� 

شھراً 20-32  

شھراً 12-18 

شھراً 16-23 

شھراً  7-16   

شھراً  6-12   

  :للمزيد من المعلومات، زوري 

  للصحةعلى موقع فريزر  أفضل البدايات •

www.fraserhealth.ca  

العناية  ‘أو  ‘ ُظُھوُر ا-َْسنان ‘ نابحثي ع

‘با-سنان 

و  الثMث سنواتتفريش ا-سنان لHطفال في عمر ‘  •
فانكوفر الساحلية من (   ’سنواتدون الثMث 

 .على موقع يوتيوب )للصحة

 

ا�سنان
يشرب وكذلك 

ئيسية و  أو  2وجبات 

جبات الوَ 
عادات  

� تسمحي لHطفال باْحتساء أو َقضم الطعام  بين 
مخطط لھا، 

الحليب  و
حتوي على 

.س ا-سنان

شاة ا-سنان   وأف
طفلك في 

الجراثيم 
.

-شخاص 
اثيم   أقلّ ج

 

نتھىاِ  over… 

سنصائح مفيدة لِ  ا�سنان منع تسو,
يشرب وكذلك  ماذايأكل طفلك و  بنفسك ماذاختاري اِ 

وجبات رئيسية و  3ِاعطيه  .يأكل و يشرب متى
 .وجبات خفيفة ُمَبْرمجة في اليوم  3

ِاجعلي طفلك يجلس على الطاولة لتناول الوَ 
 ءمن المھم بد. جبات الخفيفةالرئيسية و الوَ 

 .وقت مبكردة في ا-كل و الشرب الجيّ 

� تسمحي لHطفال باْحتساء أو َقضم الطعام  بين 
الوجبات الرئيسية أو الوجبات الخفيفة المخطط لھ

و فحتى الحليب المخف� . أو أثناء وقت النوم
حتوي على ُكل�ھا مشروبات ت ،عصيرالو الصناعي

س ا-سنانريات يمكن أن تؤدي إلى تسوّ سك� 

فرشاة ا-سنان  فيتشتركي مع رضيعك � 
طفلك في َلھ�اية  ي� تضع. الطعامأَواِني ا-كواب أو 

اثيم بھا ھذه ھي الطريقة التي تنتقل إِْذ . فمك الج
.من شخص Nخر ا-سنان بة لتجويفالمسبّ 

-شخاص ا. حافظي على  صحة أسنانك و لث�تك
جراثيم  وننقلي الصحيحة فواها-ذوو البالغين 
 .-طفالھم




