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  ةنصائح صحیّ  - السادسرضیعك في الشھر 
Your Baby at 6 months - Health Tips 
 

 ةالتغذیة الصحیّ 
  حتى السنة الثانیة من عمره أو أكثر.  لرضیعكھو الحلیب المثالي  يالثدْ حلیب  •
و طبیعیة الرضاعة كالّ من الأو  ،فقط رضاعة طبیعیة إذا كان رضیعك یرضع •

ائیة ذالت الغلیة من المكمّ وحدة دوْ  400لـ  یحتاج، فإنھ حلیب األطفال الصناعي
فقط، فإنھ ال  حلیب األطفال الصناعي إذا كان رضیعك یرضع  .لفیتامین ( د ) یومیاً 

 .ائیة لفیتامین ( د )ذالت الغلمكمّ یحتاج ل

 سرة.لأل وجبات الطعام وقتاً  يجعلا في وجبات الطعام العائلیة.رضیعك  أْشِركي •
ة و المفرومة بدقّ  المطبوخة جیداً  مثل اللحومبالحدید ة الغنیّ األطعمة  قدمي لرضیعك •

 مرتین في الیوم الخاصة بالّرضع اإلفطار وحبوب ، و الفاصولیاو المقطعة جیداً 
 .على األقل

ة فیَ كیْ  متعلّ  رضیعك علىلمساعدة  ةالمقطعو  ةنیِّ لّ ال ةلمتكتِّ الاألطعمة  قدمي لرضیعك •
 .المختلفة و األشكال األذواق ذاتاألطعمة أكل 

 مع رضیعك حین یأكل. ابقي دائماً  •
قرر یأن  لرضیعك يحسم. اأو شبعاناً  اً كون جائعیعندما رضیعك ھر لك ظْ یُ سوف  •

الوزن وینمو بشكل جید، فمن  رضیعك یزید في. إذا كان الذي یتناولھ الطعام مقدار
 على ما یكفي من الغذاء. أنھ یحصلالمرجح 

 عادي بدون غطاء.كوب  في الماء لرضیعكفي تقدیم  ابدئي •
حي : األكل الصّ المسماة فریزرالمكتوبة لصحة النشرة  راجعيلمزید من المعلومات  •

 .شھراً  12 - 6للّرضع الذین اعمارھم بین 
 

 ابتسامات صحیة
 معجون أسنانمن  ةبكمیَّ مرتین في الیوم  علیك تفریشھاإن لرضیعك ف ر أسنانوظھب •

  .س األسناناألرز إلزالة الجراثیم التي تسبب تسوّ حبة من  تعادل حجملفلوراید ا
الماء  فاعطي رضیعكزجاجة وقت القیلولة، أو في حالة استخدام زجاجة وقت النوم  •

 .اطعامھحین امسكي رضیعك العادي فقط. 
 

 
-- من فضلك  الصفحة ياقلب  -- 

       Your Baby at 6 months                 السادسرضیعك في الشھر 
 

.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   
 غرام                               الیوم: الرضیع وزن 

Today’s Weight                           grams                               
 سنتمتر                              الیوم: طول الرضیع 

cm                                 Today’s Length 
 

 شھرا 12 - 6 ع الذین عمرھم ما بینضَّ للرُّ ن: األكل الصحي لوالدیْ مكتوبة لنشرة 
 

 Yes No 

 ال نعم Healthy Baby                                           بصحة جیدة رضیع 
 ة؟ھل یرضع طفلك رضاعة طبیعیّ 

Does your baby breastfeed? □ □ 
األطفال الصناعي؟ھل یشرب طفلك حلیب   

Does your baby drink infant formula? □ □ 
 ؟ائیة لفیتامین ( د ) یومیاً ذالت الغالمكمّ ھل یتناول رضیعك 

Does your baby have a Vitamin D supplement daily? □ □ 
حم والفاصولیا، ة بالحدید مثل اللّ الغنیّ  األطعمة رضیعكتناول یھل 

 ع؟ضّ رّ اإلفطار للوحبوب 
Does your baby eat foods with lots of iron, like meat, beans or infant 
cereal? 

□ □ 
 ؟ةمفرومالاألطعمة المھروسة أو  رضیعكیأكل ھل 

Does your baby eat mashed or minced foods? □ □ 
 ؟وقت تناول وجبات الطعام في األسرةالطعام مع  رضیعك یأكلھل 

Does your baby eat with the family at mealtimes? □ □ 
 الفلوراید؟ أسنان معجونبفي الیوم  رضیعك مرتین أسنانتفرشین ھل 

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

□ □ 
 

 



 

                          Your Baby at 6 months  رضیعك في الشھر السادس
 Yes No 

 ال نعم Safe Baby                                            آمنرضیع   
یكون بحیث األطفال في السیارة  ھل تضعین رضیعك في كرسيّ 

 ؟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? □ □ 
دخن؟وقت مع شخص یُ بعض ال ھل یقضي رضیعك  

Is your baby spending time with anyone who smokes? □ □ 
 Yes No 

 ال نعم  Growth and Development                       و التطّور لنموّ ا
؟ظھره إلى ھ، أو من بطنھبطن ظھره إلىمن  یدور رضیعكھل   

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

عم؟مستقیم مع الدّ و ظھره  رضیعكیجلس ھل   
Does your baby sit up with a straight back with support? □ □ 

مثل ما، دا، با)؟ أصواتاً صدر رضیعك (أي یُ  رُ ثِ ثرْ ھل یُ   
Does your baby babble (ma, da, ba)? □ □ 

؟عندما تنادیھ باسمھرضیعك  یستدیرھل   
Does your baby respond to their name? □ □ 

؟ھعب المفضلة لدیاللُّ ب وأالناس ب یبدي رضیعك إھتماماً  ھل  
Does your baby show an interest in people and favourite toys? □ □ 

مثیرة لالھتمام؟النحو األصوات الجدیدة أو  رضیعكل وَّ ھل یتحَ   
Does your baby turn toward new or interesting sounds? □ □ 

عند  بشكل مستقیم و یبدو أنھ یرى معاً  ھنیْ عیْ  رضیعك یحركھل 
 النظر إلى األشیاء؟

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

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

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

 ي منجعلاقالع عن التدخین. لإل بخصوص الدعم ممرضة الصحة العامةاسألي  •
 ھا من التدخین.عن طریق ضمان خلوِّ  للرضیعة بیتك وسیارتك بیئة صحیّ 

•  ٌ ة یحماضد المخاطر التي قد یتعرض لھا األطفال و قومي ب اجعلي بیتك محصنا
 قراءة 'الخطوات األولىعلیك ب .في أرجاء البیت لم التحركعندما یتع رضیعك

  'أفضل البدایات'أو  )Toddlers First Steps( 'لألطفال الحدیثي العھد بالمشي
)Best Beginnings(  محیط  توفیرفیة صحة فریزر لمعرفة كیْ لاالنترنت موقع على

 .لرضیعك آمن
 

  الّصحيرو التطوّ النمّو 
ثرة أو االستجابة رْ الثْ عن  رضیعكإذا توقف رضیعك. قد یتغیر السمع عند  •

 .المحلّیة ةوحدتك الصحیّ ب اتصلي. اختبار سمع مّجاني متّوفرفإن ھناك  ،لألصوات
 رضیعكعي ر. شجّ صوّ ر في كتابھ المُ وَ أن یسمعك تتحدثین عن الصّ  رضیعكب حِ یُ  •

صدار األصوات أثناء اللعب. استخدام جمل قصیرة أو عبارة واحدة مثل إعلى 
 .على التعلم رضیعكساعد ی"اجلس" أو "تعال ھنا" 

 بحیث عیون الرضیع لُ وَ أو حِ  ھانُ تیَ من المظاھر الشائعة التي تظھر عند الرضیع  •
في و لكنھا بعد ذلك تبدأ أشھر  3أول في العینین غیر متوازیتین عند الحركة  تكون

سنوات من العمر أو  حین یبلغ ثالثإلى طبیب العیون  رضیعك يخذ .التحرك معاً 
  .العیونقبل ذلك إذا كان لدیك مخاوف أو تاریخ عائلي من مشاكل 

مع الحفاظ  وذلك ستكشاف،االو وِ بْ للحَ  الالزمة مساحةالقت والولرضیعك  يإعط •
. وقت لرضیعك وقتاً للعب على بطنھ عندما یكون مستیقظاً  يإعط. تھعلى سالم

  .ویساعده على تفادي تكّوِن رأٍس مسّطح رضیعكاللعب على البطن یدعم نمّو 
وغیرھا من أوأجھزة الكمبیوتر أ الذكیةو الھواتف أنصح باستعمال التلفزیون ال یُ  •

  سنتین من العمر. رضیعكاألجھزة ذوات الشاشة قبل أن یبلغ 
 

 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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