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ةنصائح صحیّ   -  الرابعرضیعك في الشھر    
Your Baby at 4 months - Health Tips 

 
 التغذیة الصحیة

حتى السنة الثانیة من عمره أو أكثر.  لرضیعكھو الحلیب المثالي  ديالثْ حلیب  •
  تھابات.لإلمن ا دي یحمي رضیعكحلیب الثْ 

مقدار  لمعرفة برضیعك يق. ثِ و إشارات الشبعوفقا لعالمات الجوع  رضیعك يطعمأ •
 .حتاجھیما 

و طبیعیة الرضاعة من ال كالّ أو  ،فقط رضاعة طبیعیة إذا كان رضیعك یرضع •
ائیة ذالت الغلیة من المكمّ وحدة دوْ  400لـ  یحتاج، فإنھ حلیب األطفال الصناعي

فقط، فإنھ  حلیب األطفال الصناعي إذا كان رضیعك یرضع  .یومیاً لفیتامین ( د ) 
 .ائیة لفیتامین ( د )ذالت الغلمكمّ ال یحتاج ل

 هعن عالمات استعداد فراقبیھ للتأكد أشھر من العمر 6حوالي حین یبلغ رضیعك  •
 للبدء في تناول األطعمة الصلبة. عالمات االستعداد ھي:

o أسھر حملو الجلوس على  قادراً  حین یكون رضیعك 
o ھاو یفتح فمھ لتناول الملعقة إلى أن ینظرعلى  قادراً  حین یكون رضیعك  
o إلى  یة من فمھمامالجھة األعلى نقل الطعام من  قادراً  حین یكون رضیعك

 .یةالخلفالجھة 
 

  ابتسامات صحیة
من المھم ان  .لةمرة واحدة في الیوم بقطعة قماش نظیفة مبلّ  رضیعك ةامسحي لثّ  •

 ھ.قبل أن تظھر أسنانتبدئي في تنظیف فم رضیعك 
 يبجنّ ، تَ كرضیع فمفي البكتیریا  الذي یتسبب في ظھورس األسنان لمنع نقل تسوُّ  •

 لرضیعكئة ق الَمّصاَصة المھدّ عْ لَ  وأمع رضیعك  األسنان اةفرش االشتراك في
الَمّصاَصة  يغسلا - لرضیعكنظیفة  ئةالَمّصاَصة المھدّ  من أن يتأكد .التنظیفھ

 .بماء دافئ ئةالمھدّ 
 
  

–  –   من فضلك  الصفحة ياقلب
 

 

 رضیعك في الشھر الرابع
Your Baby at 4 months 
       

 
.ممرضة الصحة العامةتعبئة ھذه اإلستمارة و إرجاعھا لیرجى   

 
Parent/Guardian  Name:      ولّي األمر: / الوالدة  /اسم الوالد 
Baby’s Name:  الرضیعاسم:   

Baby’s Date of Birth: د الرضیع:تاریخ میال   

Weight s'Today 
grams   

 غرام                               الیوم: الرضیع وزن
 

Today's Length 
cm 

 سنتمتر                              الیوم: طول الرضیع
 

 
 Yes No 

 ال نعم Healthy Baby                                 بصحة جیدة رضیع

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

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

 ؟رضیعك التي یشربھاة الحلیب ك مخاوف بشأن كمیّ ھل لدیْ 
Do you have concerns about the amount of milk your baby 
drinks? 

□ □ 
 ؟كل یوم م رضیعك تنظیف فتقومین بھل 

Does your baby have his/her mouth cleaned every day? □ □ 
 

 
 

 

 
 



 رضیعك في الشھر الرابع
  Your Baby at 4 months 

Yes No 

Safe Baby رضیع آمن   ال نعم 
یكون بحیث ھل تضعین رضیعك في كرسي األطفال في السیارة 

؟الوراء إلى ھكرسیّ  اتجاه  
Is your baby placed in a rear facing car seat in the car? 

□ □ 
 الغرفة؟ تكفي مكان آمن عند مغادر یكون رضیعكھل 

Is your baby in a safe place when you leave the room? □ □ 
 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 

Growth and Development                    رو التطوّ  موّ لنّ ا    ال نعم

 ؟ثرثرةأصوات یحدث رضیعك ھل 
Does your baby make babbling sounds? □ □ 

 لتا یدیھ؟لعب بكِ مساك بالاإل یحاول رضیعكھل 
Does your baby reach for toys with both hands? □ □ 

 مألوفة؟الصوات األنحو  رأسھ یحّول رضیعكھل 
Does your baby turn his/her head towards familiar voices? □ □ 

 سالمة الرضیع

 ھكرسیّ  یكون اتجاهطفال في السیارة بحیث بقي رضیعك في الكرسي المخصص لألأ •
المقعد األوسط في الجزء الخلفي من  .بالسیارةالوراء و ذلك في كل رحلة  إلى

 .السیارة ھو األكثر أماناً 
َمھده الخاص في غرفتك و ذلك خالل الستة أشھر ع في یینبغي أن ینام الرض •

 .األولى
في مكان یحتمل فیھ وحده  كعی، لذلك ال تتركي رضبالتدحرج كعیبدأ رضیسوف  •

 .بین األثاث َیْعلققع أو یأن 
بیتك  ي منجعلاقالع عن التدخین. لإل المساعدة الصحة العامة من ممرضة  ياطلب •

 من دخان التبغ.ھا خلوِّ  من خالل ضمان للرضیعة وسیارتك بیئة صحیّ 

 و التطّور حيالصّ  النموّ 
في الكتب  انظرياألنشطة الیومیة.  خاللاألغاني  ي لھغنّ أو  رضیعكتحدثي مع  •

 .رضیعكنة مع رة الملوّ المصوّ 
. وقت اللعب على البطن لرضیعك وقتاً للعب على بطنھ عندما یكون مستیقظاً  يإعط •

  .یدعم نمّو طفلك ویساعده على تفادي تكّوِن رأٍس مسّطح
 .یحب الّرضع أن تبقى أیدیھم مكشوفة لكي یتمكنوا من استكشاف األشیاء حولھم •
 .یستمتع الرضیع عندما ُیْلمس. اللّمس یساعد دماغ رضیعك على التطّور •
وأجھزة الكمبیوتر وغیرھا من  الذكیةال ینصح باستعمال التلفزیون و الھواتف  •

 رضیعك. اللعب مع ن من العمرسنتیْ  رضیعكاألجھزة ذوات الشاشة قبل أن یبلغ 
 والتعلم. یساعده على النموّ 

اختبار  فإن. إذا توقف طفلك عن االستجابة لألصوات، رضیعكقد یتغیر السمع عند  •
وحدتك الصحیة. بِ  . اتصليمتّوفرالسمع المّجاني 

 معلومات مفیدة
 .تغذیة ةاختصاصی مع ممرضة أو مع  يتحدثو  1-1-8 بـ اتصلي •
 على شبكة اإلنترنت: •

Bestbeginnings.fraserhealth.ca 
Healthyfamiliesbc.ca            
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