
 ةنصائح صحیّ  - رضیعك في الشھر الثاني
Your Baby at 2 months - Health Tips 

 ةالتغذیة الصحیّ 
ھو الحلیب المثالي لطفلك حتى السنة الثانیة من عمره أو أكثر.  الّثْديحلیب  •

  تھابات.إللیحمي رضیعك من ا الّثْديحلیب 
حلیب األطفال  و الّثْديحلیب من  أو كالّ  ،الّثْديإذا كان طفلك یشرب حلیب  •

ائیة ذالت الغلیة من المكمّ وْ وحدة دَ  400طفلك یحتاج لـ فإن ، الصناعي
 وحده حلیب األطفال الصناعي. إذا كان طفلك یشرب لفیتامین ( د ) یومیاً 

 فیتامین ( د ).لائیة ذالغالت لمكمّ لحتاج یال  فإنھ
. أو شبعاناً  من المھم أن تعرفي عندما یكون رضیعك جائعاً  •
  رضیعك جائع:من العالمات التي تنبأ بأن  •

o  یده في فمھالرضیع یضع
o یحرك رأسھ و كأنھ یبحث عن ثدیك
o یفتح فمھ
o  َعق شفتھلْ ی
o  ّالمص
o  التھّیجسرعة االھتیاج أو
o متأخرة البكاء (و ھذه عالمة(

  :رضیعك شبعان تشمل ما یلي التي تدل على أنعالمات ال •
o  ّنقصان في المص
o استرخاء الذراعین واألصابع
o خمولالُنعاس و ال

لغ حوالي یبحتى   المختلفة الیابسة لتناول األطعمة لیس مستعداً  رضیعكجسم  •
 .أشھر من العمر 6

 ةابتسامات صحیّ 
إنھ من  .لةمرة واحدة في الیوم بقطعة قماش نظیفة مبلّ  ة رضیعكامسحي لثّ  •

 ھ.قبل أن تظھر أسنانالمھم أن تبدئي تنظیف فم رضیعك 
، تجنبي المشاركة رضیعكبكتیریا إلى فم للمسبب الاألسنان  تسّوس لمنع نقل •

لتنظیفھا.  لرضیعكئة ق الَمّصاَصة المھدّ عْ فرشاة األسنان ولَ س استعمال نفْ في 
ئة اغسلي الَمّصاَصة المھدّ لرضیعك. تأكدي من أن الَمّصاَصة المھدئة نظیفة 

 بماء دافئ.
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 .ممرضة الصحة العامةتعبئة ھذه اإلستمارة و إرجاعھا لیرجى 

 Parent/Guardian  Name:    األمر: وليّ /  الوالدة /اسم الوالد 

Baby’s Name  الرضیعاسم:  

Baby’s Date of  
Birth: د الرضیعتاریخ میال: 

Today’s Weight: 
 grams 

 غرام                               الیوم: الرضیع وزن

Today’s Length:  

cm  

سنتمتر                              الیوم: الرضیع طول

Yes No 

 ال نعم Healthy Baby              طفل بصحة جیدة   

 ؟ھل یرضع طفلك رضاعة طبیعیة
Does your baby breastfeed? □ □ 

 ؟طفلك حلیب األطفال الصناعي ھل یشرب
Does your baby drink infant formula? □ □ 

 ؟یومیا)  د فیتامین (المكّمالت الغذائیة ل طفلك على یحصل ھل
Does your baby get a Vitamin D supplement daily? □ □ 

Arabic

--  -- من فضلك الصفحة ياقلب 
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Yes No 

Safe Baby               رضیع آمن     ال نعم

یكون بحیث ھل تضعین رضیعك في كرسي األطفال في السیارة 
 ؟الوراء إلى كرسیھ اتجاه

Is your baby placed in a rear facing car seat in the car?

□ □ 

 ھل ینام رضیعك دائما على ظھره؟
Is your baby always sleeping on his/her back? □ □ 

 وقت مع شخص یدخن؟بعض ال ھل یقضي رضیعك
Is your baby spending time with anyone who smokes? □ □ 

Yes No 

 ال نعم Growth and Development                         رو التطوّ  النموّ    

  بعینیھ؟بع طفلك األجسام المتحركة اتھل ی
Does your baby follow moving objects with his/her eyes? □ □ 

و الغرغرة و االبتسام، أو ھل یقوم  َھِدیلھل یقوم رضیعك بال
 بأصوات أخرى؟  

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

  ستیقظ؟یأو  بحیث یفزععالیة الضوضاء ال مع رضیعك یتفاعلھل 
Does your baby respond to a loud noise by startling or waking? □ □ 

 سالمة الرضیع
 ھكرسیّ  یكون اتجاهطفال في السیارة بحیث بقي رضیعك في الكرسي المخصص لألأ •

المقعد األوسط في الجزء الخلفي من السیارة ھو  الوراء و ذلك في كل رحلة. إلى
 .طفاللألاكرسي لوضع  األكثر أماناً 

أشھر  ةھده في غرفتك و ذلك خالل الستمَ في  ع على ظھرهیینبغي أن ینام الرض •
 .ولىاأل
 يعلاجفي اإلقالع عن التدخین. لمساعدتك عم الصحة العامة الدّ  ةاطلبي من ممرض •

 .بیئة صحیة للطفل عن طریق ضمان خلوھا من التدخین كبیتك وسیارت
 كعیبدأ رضیحمایة طفلك من الحوادث من خالل التخطیط المسبق. سوف قومي ب •

بین  لقعْ یَ قع أو یأن في مكان یحتمل فیھ وحده  كعیرض، لذلك ال تتركي بالتدحرج
 .األثاث

لطف بِ  ھدتھدْ ھَ بواسطة  جاً عندما یكون متھیّ غیر سعید أو  یكونطفلك عندما  أریحي •
 .(ال تحركیھ بقوة) ي رضیعك ابداً ال تھزّ بصوت ناعم. معھ أو التحدث 

  حيصّ النمو ال
 رضیعك. یحب أَغاِنيّ ي لھ غنّ أو  ي مع رضیعكتحدث. رضیعكباللعب مع  استمتعي •

  .صوتك، والنظر إلى وجھك سماع
البطن  اللعب على . وقتاعندما یكون مستیقظ ھللعب على بطن اً وقت لرضیعك يإعط •

 .حمسطّ  رأسٍ  نِ تكوّ  تفاديعلى  هطفلك ویساعد یدعم نموّ 
 .األشیاء حولھم یتمكنوا من استكشاف لكي مكشوفةأیدیھم ضع أن تبقى یحب الرّ  •
 .رلتطوّ على ا رضیعكیساعد دماغ  مسلّ ال. مسلْ یُ  عندما الرضیع تمتعیس •
وأجھزة الكمبیوتر وغیرھا من  الذكیةالھواتف باستعمال التلفزیون و ال ینصح  •

 .من العمر تینسن أن یبلغ طفلك الشاشة قبلذوات  األجھزة
فإن عن االستجابة لألصوات،  رضیعك. إذا توقف السمع عند رضیعك تغیری قد •

 . ةیّ صحال تكحدوَ بِ  اتصلي .انيمجّ اختبار سمع  ھناك
• 

 معلومات مفیدة
 .تغذیة ةاختصاصی مع ممرضة أو مع  يتحدثو  1-1-8 بـ ياتصل •
   Bestbeginnings.fraserhealth.ca على شبكة اإلنترنت: •

Healthyfamiliesbc.ca 
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