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 ادامھ در پشت صفحھ

Your Baby at 2 months                                   شما در دو ماھگی نوزاد 
 

 لطفا این برگھ را کامل کرده و بھ پرستار بھداشت عمومی تحویل دھید.
 

 
 :Parent/Guardian Name           نام پدر یا مادر/ قیم:                            

 
 :Baby’s Name                                                نام نوزاد:                 

 
 Baby’s Date of Birth          تاریخ تولد نوزاد:                                      

 
                             وزن فعلی:                           گرم                      

Today’s Weight:                                 grams 
                             قد فعلی:                           سانتی متر                 

Today’s Length:                                 cm 
 
 
 
 
 Yes No 

Healthy Baby سالم     نوزاد  نھ بلھ 
 

 میخورد؟ آیا نوزاد شما از سینھ شیر
Does your baby breastfeed? □ □ 

 آیا نوزاد شما شیر خشک میخورد؟
Does your baby drink infant formula? □ □ 

 آیا نوزاد شما ھر روز ویتامین دی بصورت مکمل مصرف میکند؟
Does your baby get a Vitamin D supplement daily? □ □ 

 

ای بھداشتیتوصیھ ھ -شما در دو ماھگی نوزاد   
Your Baby at 2 months - Health Tips 

 
 تغذیۀ سالم

شما را  نوزادشیر مادر تا دو سالگی یا بیشتر شیر مادر است. شما  نوزادبرای  کاملشیر •
 امراض عفونی مصون میدارد. در مقابل 

میکند  تغذیھ در صورتیکھ نوزاد شما از شیر مادر یا از شیر مادر و ھم از شیر خشک •
بھ شکل مکمل نیاز دارد. در صورتیکھ نوزاد شما تنھا  Dویتامین  واحد 400بھ   روزانھ

 مکمل ندارد.بشکل  Dاز شیر خشک تغذیھ میکند نیازی بدریافت ویتامین 
 چھ وقت سیر یا گرسنھ است. شما  نوزادمھم است کھ بدانید  •
 عبارتند از: نوزاد شمانشانگر گرسنگی عالئم  •

o یبردم شخود را بھ دھان اندست 
o د کھ انگار بدنبال سینۀ شما میگرددنرا طوری میچرخا سرش 
o باز کردن دھان 
o مکیدن لبھا 
o دنز مک 
o نق نق کردن 
o است) عالمت دیر شدنکردن (این  گریھ 

 
 شماست: نوزادعالئمی کھ نشان دھندۀ سیر بودن  •

o کم شدن مک زدن 
o شل شدن دستھا و انگشتان 
o خواب آلودگی 

 گی برای خوردن غذای جامد آمادگی ندارد.ماھ 6 حدود  شما تا نوزاد بدن •
 

 لبخند سالم
شروع تمیز کردن . را پاک کنید نوزادتانمرطوب لثھ ھای  تمیز با دستمال ی یکبارروز •

 . استاھمیت  حائز دھان نوزادان پیش از در آمدن دندانھا
 ،وداو میش دندان کرم خوردگی موجبکھ   نوزادبھ دھان  رای پیشگیری از انتقال باکتریب •

 لیسنرا آ  نوزادو برای تمیز کردن پستانک کنید بکار بردن مسواکھای ھمدیگر اجتناب از 
 تمیز  نوزاد. مطمئن شوید کھ پستانک برای  استفادۀ پستانک را با آب گرم بشویید نزنید.
 پستانک را با آب گرم بشوئید. - باشد

 

 



 

 
 
 

 نوزادامنیت 
، قرار گرفتھرو بھ عقب کھ  بچھروی صندلی ود را خ نوزادجابجائی با اتوموبیل  در ھر بار •

 است.  ین جا ی قرار دادن صندلی بچھامن تراتوموبیل در عقب صندلی وسط  بنشانید.
 و بھ پشت بخوابند.   نوزاددر داخل تخت  شماان باید در اطاق نوزادماه اول،  6در  •
 ،دود سیگار نبوداز با اطمینان عمومی برای ترک سیگار کمک بخواھید.  بھداشتاز پرستار  •

 .تبدیل کنید بھ فضائی سالمرا خود  خانھ و اتوموبیل 
نوزادان  ید.مصون نگھ دار حوادث در مقابل  را ان خود  نوزاد با برنامھ ریزی از  پیش   •

کھ ممکن است بیفتند و یا بین اثاثیۀ جائی در شروع بھ چرخیدن میکنند پس نوزادان خود را 
 .تنھا نگذارید  ، ندمنزل گیر کن

تکان دھید یا با صدائی آرام  شحال نیست یا نق نق میکند بھ آھستگیخود را وقتیکھ خو نوزاد •
 خود را بشدت تکان ندھید. نوزادبا او حرف بزنید. ھرگز 

 سالمو نمو رشد 
ا شم نوزادبخوانید. برایش آوازخود حرف بزنید یا  نوزادخود لذت ببرید. با  نوزاداز بازی با  •

 عاشق شنیدن صدای شما و نگاه کردن بھ صورت شماست.
خود در حالیکھ روی شکمش قرار  نوزادبازی کردن ری، زمانی را را برای در ھنگام بیدا •

و از صاف  کردها کمک شم نوزادبر روی شکم بھ رشد  قرار گرفتن  در نظر بگیرید. دارد
 لوگیری میکند. شدن سر او ج

 کنند. اشیا را لمسباشد تا بتوانند نپوشیده شان نوزادان دوست دارند دستھای •
 ان کمک میکند.نوزادمغزی بھ رشد نوزادان دوست دارند مورد نوازش قرار گیرند. نوازش  •
کامپیوتر وسایر فعالیتھای مرتبط با  تابلت، ،تلفنھای ھوشمندتا قبل از دو سالگی تلویزیون،  •

 صفحۀ نمایش توصیھ نمیشود.
نشان  صداھا بھ  عکس العملی نسبت شما  نوزادی تغییر کند. اگر ممکن است میزان شنوائ •

 ادارۀبا   امکانپذیر است.آزمایش مجانی شنوائی در ادارۀ بھداشت منطقۀ شما  انجام ،  نمیدھد
 بھداشت خود تماس بگیرید.

 
 اطالعات مفید

  تماس بگیرید. 1-1-8برای صحبت با پرستار یا متخصص تغذیھ با   •
 Bestbeginnings.fraserhealth.ca  رنت:از طریق اینت •

Healthyfamiliesbc.ca 

 Your Baby at 2 months                                شما در دو ماھگی نوزاد
 

 Yes No 

 نھ بلھ Safe Baby نوزاد ایمن  
بر روی صندلی بچھ کھ رو بھ عقب قرار در اتوموبیل آیا نوزاد شما 

 ست؟گرفتھ،  نشانده شده ا
Is your baby placed in a rear facing car seat in the car? 

□ □ 
 آیا نوزاد شما ھمیشھ بھ پشت میخوابد؟

Is your baby always sleeping on his/her back? □ □ 
 در مجاورت شخص سیگاری میگذراند؟ آیا نوزاد شما زمانی را

Is your baby spending time with anyone who smokes? □ □ 
 

 
 Yes No 

 نھ بلھ Growth and Developmentرشد و نمو 
 ؟را با چشمانش دنبال میکندمتحرک شما اشیاء  نوزادآیا 

Does your baby follow moving objects with his/her 
eyes? 

□ □ 
صدای غرغره کردن یا صداھای  ھستھ زمزمھ میکند یاشما آ نوزادآیا 

   د میزند؟لبخنو  در میاوردی دیگر

Does your baby coo, gurgle, and smile, or make other 
sounds? 

□ □ 
عکس العمل با از جا پریدن یا بیدار شدن بھ صدای بلند یا نوزاد شما آ

 ؟نشان میدھد
Does your baby respond to a loud noise by startling or 
waking? 

□ □ 
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