
 Persian 

 شت صفحھ پادامھ در  
 

 Your Baby at 6 monthsماھگی  6شما 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 

  : ماھھ  12 – 6  نوزادان برایسالم  تغذیۀجزوۀ مخصوص والدین 

 Yes No 

 نھ بلھ Healthy Babyسالم     نوزاد
 سینھ شیر میخورد؟ شما از نوزادآیا 

Does your baby breastfeed? □ □ 
 شما شیر خشک میخورد؟ نوزادآیا 

Does your baby drink infant formula? □ □ 
 آیا نوزاد شما ھر روز مکمل ویتامین دی مصرف میکند؟

Does your baby have a Vitamin D supplement daily? □ □ 
یا نوزاد شما از غذاھائی کھ حاوی مقادیر زیادی آھن باشد، مانند: گوشت، حبوبات، و آ

 غذاھای مخصوص نوزادان(سریال) میخورد؟
Does your baby eat foods with lots of iron, like meat, beans or 
infant cereal? 

□ □ 
 آیا نوزاد شما غذاھای لھ شده یا خرد شده میخورد؟

Does your baby eat mashed or minced foods? □ □ 
 با افراد خانواده میخورد؟ھر وعدۀ غذائی را آیا نوزاد شما 

Does your baby eat with the family at mealtimes? □ □ 
 با خمیر دندان حاوی فلوراید مسواک زده میشود؟ دو بارروزی شما  نوزادآیا دندانھای 

 Does your baby have his/her teeth brushed 2 times a day with 
fluoride toothpaste? □ □ 

توصیھ ھای بھداشتی -ماھگی 6شما در  نوزاد  
Your Baby at 6 months - Health Tips 

 
 تغذیۀ سالم

 است.  شیرکاملیک  و بعد از آنشما تا دو سالگی  نوزادبرای شیر مادر      •
تغذیھ میکند  شیر مادر و ھم از شیر خشکصورتیکھ نوزاد شما از شیر مادر یا از در  •

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 

رای با نوزاد خود را در غذا خوردن با خانواده سھیم کنید. ھر وعدۀ غذائی را بھ اوقاتی ب •
 دیل کنید.ھم بودن خانواده تب

 ،باشد کھ بخوبی پختھ شده ای  گوشت خرد یا ریزشدهمواد غذائی سرشار از آھن مانند  •
 دو بار بھ نوزاد بدھید. یروز سریال) را حداقلمخصوص نوزادان ( غذایحبوبات و 

ما خوردن نوزاد ش بھ نوزاد خود غذاھائی تکھ ای یا غذاھای نرم یا بریده شده بدھید تا •
 را یاد بگیرد. غذاھائی با مزه ھا و بافتھای متفاوت

 بمانید.ھنگام غذا خوردن نوزاد، در کنارش ھمیشھ  •

نوزاد گرسنگی یا سیری اش را بھ شما نشان خواھد داد. اجازه بدھید نوزاد شما برای میزان  •
، احتماال خوراکش تصمیم گیری کند. اگر نوزاد شما وزنش بیشتر شده و بخوبی رشد میکند

 غذای او بھ اندازۀ کافی است.

 شروع کنید.را بھ نوزاد خود از لیوان معمولی بدون درپوش  دادن آب •

  12 – 6نوزادان  درخوردن غذای سالم ھلت در بارۀ  ربرای اطالعات بیشتر جزوۀ فریز •
 ماھھ را مرور کنید.

 
 لبخند سالم

عامل  کرم خوردگی، دندانھای کودک برای از بین بردن میکروبھای بمحض در آمدن دندانھا  •
 مسواک بزنید.بھ اندازۀ یک دانۀ برنج خود را  روزی دو بار با خمیر دندان حاوی فلوراید 

در صورتیکھ بھ نوزاد خود بھ وقت خوابیدن/ چرت زدن شیشۀ شیر میدھید، فقط آب در آن  •
 نگھ دارید.غذا میدھید،  او را نوزاد خود وقتیکھ بھ بریزید. 

 
 
 
 
 

 



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

بنشانید. صندلی وسط در عقب اتوموبیل امن ترین جا ی قرار دادن صندلی بچھ است. 
 ،از پرستار بھداشت عمومی برای ترک سیگار کمک بخواھید. با اطمینان از نبود دود سیگار •

 خانھ و اتوموبیل  خود را بھ فضائی سالم تبدیل کنید.
منزل خود را برای نوزاد  ایمن سازی کنید و از نوزاد خود در حین  یادگیری حرکت کردن  •

برای یادگیری چگونگی فراھم کردن محیط امن برای کودکان  بدور و اطراف محافظت کنید.
 Best‘ا وبسایت " بھترین شروع"  ی ’Toddlers First Steps‘"اولین قدمھای نوزادان" 

Beginnings’ .مربوط بھ فریزر ھلت را مطالعھ کنید 

 سالم و نمو رشد
پاسخی بھ صداھا  در نمیاورد یا صدا دیگر شما  نوزادممکن است شنوائی تغییر کند. اگر  •

تماس  خود ادارۀ بھداشت منطقۀ  باآزمایش مجانی شنوائی امکانپذیر است.  انجام نمیدھد 
 گیرید.ب
نوزاد شما دوست دارد بھ حرفھای شما در مورد عکسھای کتابھایش گوش کند. کودک خود را  •

تشویق کنید تا در ھنگام بازی صداھائی در بیاورد. استفاده از جمالت کوتاه یا لغات تکی مانند 
 "شیر" بھ یادگیری نوزاد شما کمک میکند."بِشین" یا 

اول زندگی نوزادان  امری عادیست و پس از آن  ماھۀ 3انحراف یا چپ بودن چشمھا در  •
ابقۀ در صورت نگرانی یا وجود سو یا سالگی   3 نزدیک چشم ھا با ھم حرکت میکنند.

  .کودک خود را  نزد چشم پزشک ببریدبیماری ھای چشمی در خانواده  پیش از آن  
 جستجوروی زمین و  را  برای  چھار دست و پا راه رفتنو زمانی  با حفظ امنیت نوزاد محیط •

بھ بازی کردن  در حالیکھ نوزاد شما بر شکم قرار دارد، کردن نوزاد خود در نظر بگیرید. 
 جلوگیری میکند.  شسر یو از صاف کردهکمک  اورشد 

تبط با ، کامپیوتر وسایر فعالیتھای مرتلفنھای ھوشمند، تابلتتا قبل از دو سالگی تلویزیون،  •
 صفحۀ نمایش توصیھ نمیشود.

 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 6 months                             ماھگی ششنوزاد شما در 
Yes No 

Safe Babyایمن  نوزاد  نھ بلھ
بر روی صندلی بچھ کھ رو بھ عقب قرار دارد نشانده  در اتوموبیلشما  نوزادآیا 

 شده است؟
Is your baby placed in a rear facing car seat in the car? □ □ 

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

 قرار دارد؟سیگاری  شما ھیچوقت در مجاورت شخص نوزادآیا 
Is your baby spending time with anyone who smokes? □ □ 

Yes No 

 Growth and Development Yes Noرشد و نمو 
ز پشت بھ روی شکم یا از روی شکم  بھ پشت میچرخد؟آیا نوزاد شما ا  

Does your baby roll from his/her back to their tummy or from 
their tummy to their back? 

□ □ 
نوزاد شما با پشت صاف مینشیند؟ با کمک،  آیا  

Does your baby sit up with a straight back with support? □ □ 
ما صدا در میاورد؟ (ما، با، دا)آیا نوزاد ش  

Does your baby babble (ma, da, ba)? □ □ 
؟نشان میدھدنسبت بھ شنیدن نام خود عکس العمل آیا نوزاد شما   

Does your baby respond to their name? □ □ 
 آیا نوزاد شما نسبت بھ افراد و اسباب بازیھای مورد عالقھ اش ابراز تمایل میکند؟

Does your baby show an interest in people and favourite toys? □ □ 
 د؟دید و جالب برمیگردآیا نوزاد شما بطرف صداھای ج

Does your baby turn toward new or interesting sounds? □ □ 
بطور بنظر میرسد ھم حرکت داده و وقت نگاه کردن ایش را با آیا نوزاد شما چشمھ

 ؟ ندمستقیم نگاه میک
Does your baby move his/her eyes together and appear to see 
straight when looking at objects? 

□ □ 
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