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 ادامھ در پشت صفحھ 

 
 Your Baby at 4 months                             ماھگی  چھارشما در  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 

 نھ بلھ Healthy Babyسالم     نوزاد

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

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

؟نسبت بھ مقدار شیری کھ نوزاد شما میخورد نگران ھستیدآیا   
Do you have concerns about the amount of milk your 
baby drinks?  □ □ 

 شما ھر روز تمیز میشود؟ نوزاد آیا دھان 
Does your baby have his/her mouth cleaned every day? 

 
□ □ 

 

 توصیھ ھای بھداشتی  - شما در چھار ماھگی نوزاد
Your Baby at 4 months - Health Tips 

 
 تغذیۀ سالم

در  شما را  نوزادشیر مادر شیر مادر است.  بیشترشما تا دو سالگی یا  نوزادشیرکامل برای  •
  امراض عفونی مصون میدارد.مقابل 

 

غذای نوزاد خود را طبق نشانھ ھای سیری و گرسنگی اش تغذیھ کنید. برای فھمیدن مقدار  •
 اعتماد کنید.کودک، بھ  نوزاد خود  مورد نیاز

 

د تغذیھ میکن 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  Dواحد ویتامین  400روزانھ  بھ 

 مکمل ندارد.بشکل  Dاز شیر خشک تغذیھ میکند نیازی بدریافت ویتامین 
 

 

ی جامد ھاخوردن غذاشروع بھ برای آمادگی نوزاد خود  عالئم متوجھ  ماھگی  6 حدود  •
 ز:عالئم این آمادگی عبارتند ا .باشید

o نوزاد شما مینشیند و میتواند سر خود را نگھ دارد 
o نوزاد شما میتواند بھ قاشق نگاه کرده و دھانش را برای آن باز کند 
o  ببردنوزاد شما میتواند غذا را از قسمت جلوی دھان بھ عقب دھان. 

 
 
 

 
 لبخند سالم

شروع تمیز  مرطوب لثھ ھای نوزادتان را پاک کنید. و تمیز دستمال روزی یکبار با یک  •
 کردن دھان نوزادان پیش از در آمدن دندانھا اھمیت دارد. 

برای پیشگیری از انتقال باکتری بھ دھان نوزاد  کھ موجب کرم خوردگی دندان او میشود،  •
 لیسآنرا و برای تمیز کردن پستانک نوزاد  از بکار بردن مسواکھای ھمدیگر اجتناب کنید

پستانک را با آب گرم  -باشد ی  استفادۀ نوزاد تمیز نزنید. مطمئن شوید کھ پستانک برا
 بشوئید.

 

 

 
 



 
 

 امنیت نوزاد
، قرارگرفتھجابجائی با اتوموبیل نوزاد خود را روی صندلی بچھ کھ رو بھ عقب  در ھر بار  •

 بنشانید. صندلی وسط در عقب اتوموبیل امن ترین جا ی قرار دادن صندلی بچھ است. 
 ماه اول، نوزادان باید در اطاق شما در داخل تخت نوزاد بخوابند.  6در  •
امکان آن پس نوزادان خود را درجائی تنھا نگذارید کھ  ، نوزادان شروع بھ چرخیدن میکنند •

 بیفتند و یا بین اثاثیۀ منزل گیر کنند.  باشد کھ 
 ،ان از نبود دود سیگاراز پرستار بھداشت عمومی برای ترک سیگار کمک بخواھید. با اطمین •

 خانھ و اتوموبیل  خود را بھ فضائی سالم تبدیل کنید.
 سالم و نمو  رشد
 نوزادآوازی بخوانید. با برای او خود حرف بزنید یا  نوزادبا در حین انجام کارھای روزمره  •

 نگاه کنید.  مصور رنگیکتابھای خود بھ 
در حالیکھ روی شکمش قرار دارد در  زادنودر ھنگام بیداری، زمانی را را برای بازی کردن  •

شما کمک میکند و از صاف شدن سر  نوزادنظر بگیرید.  قرار گرفتن بر روی شکم بھ رشد 
 او جلوگیری میکند. 

 کنند. لمساشیا را نوزادان دوست دارند دستھایشان پوشیده نباشد تا بتوانند  •
 بھ رشد مغزی آنھا کمک میکند. کردن نوازش. مورد نوازش قرار گیرندنوزادان دوست دارند  •
کامپیوتر وسایر فعالیتھای مرتبط با ، تلفنھای ھوشمند، تابلت تا قبل از دو سالگی تلویزیون، •

تان بھ او کمک میکند تا رشد کند و یاد نوزادبازی کردن با  صفحۀ نمایش توصیھ نمیشود.
 د.بگیر

 عکس العملی نسبت یا  نمیاورد  ئی درصدادیگر شما  نوزادممکن است شنوائی تغییر کند. اگر  •
با مرکز بھداشتی . فراھم است بطور مجانی آزمایش شنوائیامکان ، نمیدھدنشان بھ صداھا 

 خود تماس بگیرید.
 

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

Healthyfamiliesbc.ca 
 

  Your Baby at 4 months                            شما در چھار ماھگی نوزاد
                                                     

 Yes No 

 نھ بلھ Safe Baby   ایمن نوزاد
قرار دارد بر روی صندلی بچھ کھ رو بھ عقب در ماشین شما  نوزادآیا 

 ه است؟نشانده شد
Is your baby placed in a rear facing car seat in the car? □ □ 

شما در جای امنی قرار دارد؟ نوزادآیا وقتی کھ اتاق را ترک میکنید   
Is your baby in a safe place when you leave the room? □ □ 

 شما ھمیشھ بھ پشت میخوابد؟ نوزادآیا 
Is your baby always sleeping on his/her back? □ □ 

 ؟قرار دارد یسیگار  در مجاورت شخصشما ھیچوقت  نوزادآیا 
Is your baby spending time with anyone who smokes? □ □ 

 
 
 Yes No 

 نھ بلھ Growth and Developmentرشد و نمو 
در می آورد؟ از خود بچگانھشما صداھای  نوزادآیا   

Does your baby make babbling sounds? □ □ 
شما ھر دو دستش را برای گرفتن اسباب بازی دراز میکند؟ نوزادآیا   

Does your baby reach for toys with both hands? □ □ 
شما سر خود را بطرف صداھای آشنا برمیگرداند؟  نوزادیا آ  

Does your baby turn his/her head towards familiar 
voices? 

□ □ 
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