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 ةنصائح صحیّ - طفلك في الشھر الثاني عشر 
Your Toddler at 12 months - Health Tips 

 ة الصحیةالتغذیَ 
ان یبلغ  لطفلكإن كانت كمیات صغیرة،  ھو الحلیب المثالي  و دي، حتىحلیب الثّ  •

 عمره أو أكثر.السنة الثانیة من 
لیة وحدة دوْ  400 ي مكمالت  بمقدارالحدیث العھد بالمشفي إعطاء طفلك  استمري •

حلیب البقر  من یلترمل 500 یومیاً  طفلك یشرب كان كل یوم. إذا  ( د )  من فیتامین
 .( د )  فیتامینلیتناول لیست ھناك حاجة ف٪) 3.25(المتجانس 

من  یلترمل 750 - 500 فإنھ یحتاج ما بین ديالثّ شرب حلیب ال یطفلك  كانإذا  •
 یلترمل 750شرب أكثر من یطفلك  كان٪) یومیا. إذا 3.25حلیب البقر المتجانس (

 صحي.ال الصلبلطعام ع لو ال یتسّ  جداً  ملیئاً كون یقد  ھبطن، فإن من الحلیب یومیاً 
من مشترك بینك وبین طفلك. لمساعدة طفلك كي یصبح  ردوْ األكل الصحي ھو  •

  :اللذین یأكلون الطعام الصحيّ 
 :ما یلي اختاري
مي لھ فیھ ثالث وجبات طفلك فیھ الطعام، قدّ الذي یتناول الوقت  −

 .أوثالث وجبات خفیفة مقررة كل یومَوْجبتْین  باإلضافة إلى
فضل ان یأكل حول الذي یأكل فیھ طفلك، من الناحیة المثالیة األ المكان −

 المائدة مع األسرة. 
من األطعمة  متنوعةطفلك، أي تشكیلة تقدمینھ لالطعام الذي  نوع −

 .األسرةالتي تتناولھا  اتوجبالالصحیة من 
 :یختارطفلك 
 طفل من یوم آلخر.الشھیة تتغیر  أنمن الطبیعي  .یأكلھ الذي المقدار −

 لھو قدمي  التي یشربھا طفلك بدون غطاء في جمیع المشروبات عادیاً  استعملي كوباً  •
 .الماء بین وجبات الطعام عندما یكون عطشاناً 

 ةابتسامات صحیّ 
بتفریش أسنان طفلك مرتین في الیوم بكمیة من معجون أسنان الفلوراید تعادل قومي  •

 ة من األرز إلزالة الجراثیم التي تسبب تسّوس األسنان.حجم حبّ 
وجود أسنان حقق من على األقل مرة واحدة في الشھر، قومي برفع شفة طفلك للتّ  •

  .ة على األسنانجدیدة و من وجود بقع بیضاء أو بنیّ 
 ينومن العمر. إذا لم تك شھراً  12 ھغعند بلوطفلك لرؤیة طبیب األسنان  يخذ •

ِة بامكنك االتصال فیطفلك إلى طبیب األسنان،  خذأعلى  ةقادر ْخِتصاِصيُّ ِحْفِظ ِصحَّ
 .ةحدة الصحة المحلیّ وَ بِ  األَْسنان

 الماء العادي فقط.  فاعطي رضیعكالقیلولة،  / استخدام زجاجة وقت النومفي حالة  •
 

            الثاني عشر في الشھر  - الحدیث العھد بالمشي - طفلك
 Your Toddler at 12 months 

 
.ممرضة الصحة العامةتعبئة ھذه اإلستمارة و إرجاعھا لیرجى   

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

Baby’s Date of Birth: الطفلد تاریخ میال:   
 غرامكیلو                               الیوم: الطفل وزن 

Today’s Weight                              kg                                
 سنتمتر                                 الیوم: الطفلطول  

cm                                 Today’s Length 
 
 

 Yes No 

 ال نعم Healthy Toddler                                    بصحة جیدة طفل 

 رضاعة طبیعیة؟الحدیث العھد بالمشي ھل یرضع طفلك 
Does your toddler breastfeed? □ □ 

 یأكل طفلك؟التي ك مخاوف بشأن كمیة الطعام لدیْ ھل 
Do you have concerns about the amount of food your toddler eats? □ □ 

بقیة أفراد  التي یأكلھاطفلك في الغالب نفس األطعمة ھل یتناول 
 األسرة؟

Does your toddler eat mostly the same foods as the rest of the family? 
□ □ 

 ؟ائیة لفیتامین ( د ) یومیاً ذالت الغالمكمّ  طفلكھل یتناول 
Does your toddler have a Vitamin D supplement daily? □ □ 

 الفلوراید؟ أسنان معجونبفي الیوم  مرتینطفلك  أسنانشین رِّ فَ تُ ھل 
Does your toddler have his/her teeth brushed 2 times a day with fluoride 
toothpaste? 

□ □ 
 
 
 

-- من فضلك  الصفحة ياقلب  -- 
 



 Your toddler at 12 months            طفلك في الشھر الثاني عشر
 

 Yes No 

 ال نعم Safe Toddler                                              منآطفل  
 ؟السیارةفي  األطفال كرسيطفلك في  ینضعھل ت

Is your toddler placed in a car seat in the car? □ □ 
 مكان آمن للعب؟على طفلك  یتوفرھل 

Does your toddler have a safe place to play? □ □ 
 وقت مع شخص یدخن؟بعض الطفلك ھل یقضي 

Is your toddler spending time with anyone who smokes? □ □ 
 

 Yes No 

 ال نعم Growth and Development                        و التطّور لنموّ ا 
األشیاء صغیرة من الطعام أو الطع قِ القاط تِ لْ اِ بطفلك یقوم ھل 

  ؟األخرى
Does your toddler pick up small pieces of food or objects? 

□ □ 
  طفلك بشكل جید؟ وبُ حْ یَ ھل 

Does your toddler crawl well? □ □ 
تمسك بك بالیسحب طفلك نفسھ إلى وضعیة الوقوف مستعیناً ھل 
 ؟بأثاث منزليأو 

Does your toddler pull themself up to standing and walk when 
holding onto you or furniture? 

□ □ 
  أو أكثر؟ بكلمة واحدةطفلك  یتلفظھل 

Does your toddler say 1 or more words? □ □ 
الوصول إلى و ھل یحاول االشارة أو الثرثرة، ب كطفلیقوم  ھل

  رید؟یحتاج أو ی الذيظھر لك ما یُ ل شيء ما
Does your toddler babble, point and reach to show you what he/she 
needs or wants? 

□ □ 
  )؟المفاجئةنظرة لعبة البسیطة (مثل اللعاب األلعب طفلك یھل 

Does your toddler play simple games (such as peek-a-boo)? □ □ 
  ھل یرى طفلك بشكل جید؟

Does your toddler see well? □ □ 
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 سالمة طفلك
في الكرسي المخصص لألطفال في السیارة الصغیر الذى یتعلم المشى أبقي طفلك  •

 ما(إذا كان من العمر  سنتینبحیث یكون اتجاه كرسیھ إلى الوراء و ذلك إلى أن یبلغ 
 بعد ذلك طول والوزن). ثممقاییس صانع كرسي األطفال بالنسبة للیزال في حدود 

 .االمامبحیث یكون في اتجاه  من السیارة الخلفيطفلك في مقعد السیارة  يضع
 ؤونیبد حینن ضد المخاطر التي قد یتعرض لھا األطفال حصّ تأكدي أن بیتك مُ  •

بالتحرك داخل البیت و استكشاف األشیاء فیھ. علیك بقراءة 'الخطوات األولى لألطفال 
 Best(أو 'أفضل البدایات'   )Toddlers First Steps(الحدیثي العھد بالمشي' 

Beginnings(  على موقع االنترنت لصحة فریزر لمعرفة كیفیة توفیر محیط آمن
 .لطفلك

اجعلي من اطلبي من ممرضة الصحة العامة الّدعم لمساعدتك في اإلقالع عن التدخین.  •
  خالیة من التدخین. بیتك و سیارتك بیئة صحّیة لطفلك بالتأكد من أنھا

 
 

 و التطّور الّصحي النموّ 
طفلك على  يع. شجّ رصوّ كتابھ المُ ر في وَ تتحدثین عن الصّ ب طفلك أن یسمعك حِ یُ  •

أو " اجلسجمل قصیرة أو عبارة واحدة مثل " اماألصوات أثناء اللعب. استخد صدارإ
 .تعلمالساعد طفلك على یھنا"  تعال"
، الیومیةاألنشطة عیھ على شجّ حتاجون وقت لعب فیھ حركة و نشاط. یاألطفال یحبون و •

، أو والرسم باألصابعالموسیقى، ك لعب. أنشطةٌ حدیقة الالكرة أو الذھاب إلى  يِ مْ رَ مثل 
 .التعلمطفلك على ع یضا أنشطة تشجأھي  كبیرةالالطباشیر بالخربشة 

 .م المشي یقتضي الممارسة. اعطي طفلك المساحة الالزمة والوقت للتعلمتعلُّ  •
وأجھزة الكمبیوتر وغیرھا من األجھزة  الذكیة ال ینصح باستعمال التلفزیون و الھواتف •

 سنتین من العمر.طفلك ذوات الشاشة قبل أن یبلغ 
سنوات من العمر أو قبل ذلك إن كان لدیك  3إلى طبیب العیون عندما یبلغ طفلك خذي  •

 .مخاوف أو تاریخ عائلي من مشاكل العیون
عن الثرثرة أو االستجابة لألصوات، فإن طفلك . إذا توقف طفلكقد یتغیر السمع عند  •

  .المحلّیة حدتك الصحّیةاتصلي بوھناك اختبار سمع مّجاني متّوفر. 
 

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

Healthyfamiliesbc.ca                                                      
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