
 1 

 كتّیب السائق لآلباء الجدد

 دلیل بموارد االعتناء بطفلك الجدید وشریكتك
 كتّیب السائق لآلباء الجدد

 

 رد االعتناء بطفلك الجدید وشریكتكدلیل بموا
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 أھالً وسھال بكم إلى األبوة! أیھا السادة، دّوروا محركاتكم
كیف یصبحون  أو كان لدیھم معرفھ -ال یوجد كثیر من رجال العالم من یستطیع القول حقاً أنھم كانوا على استعداد لتبوأ األبوًة 

قبل حدوثھا. یخبرك ھذا الكتّیب عن األشیاء التي وجدھا اآلباء الجدد بأنفسھم وتمنـّوا لو أنھم كانوا یعرفونھا منذ البدایة  -أباًء 
عن "استقبال مولود جدید في حیاتھم".  وبفضل مشاركتھم للمعلومات التي تعلـّموھا، یمكنھم إزالة الحجاب عن بعض الغموض 

 نف ھذه العملیة. أعطانا اآلباء الجدد كثیراً من الخواطر واألفكار المفیدة.  فدعنا ننطلق!الذي یكت
 

دّبت فیك مشاعر كثیرة عندما علمت أنك ستصبح والداً للمرة األولى. الرجال والنساء ال ینظرون دائماً إلى األمور بنفس 
كخبر مثیر؛ وأما بعض الرجال، فقد یستغرقوا وقتاً أطول لتقبـّل المنظار. فكثیر من النساء یتقبلن قدوم مولود جدید في حیاتھم 

ھذه الفكرة واالندفاع لھا. ال ریب أن ھذا الخبر سیؤّدي إلى تغییر كبیر في حیاتك. وبعكس شریكتك الحامل التي تعرف أن 
أن تغییراً حقیقیاً قد حّل بك،  الحمل ھو شيء حقیقي لھا ألنھا تحمل طفالً وتنّمیھ في داخلھا. فمن الصعب علیك اآلن أن ترى

ولربما تراودك ھذه  -ولربما ال تشعر بعد بأنك متعلق بطفلك الجنین.  قد یساورك شعور السعادة والقلق واالرتباك واالنحصار
كثیراً المشاعر كلھا في آن واحد!  فما علیك إالً التحّدث عنھا مع شریكتك (التي قد تكون خائفة مثلك) وقد یرفع ھذا االنفتاح 

عن ھموم نفسك.  فھناك شخص صغیر ینمو ببطء داخل أحد سیتبع خطاك ویتعلـّم منك ویتطلب إلى حبك ودعمك حتى قبل أن 
 یراك. كل ھذا لمدھش جداً. 
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 القلق قبل الجلوس خلف المقَود
ن سویاً إلى طرق قبل أن تتزاید حّدة مخاوفك وتصل سرعتھا إلى الترس الخامس، تحّدث عنھا مع شریكتك. فقد تتوّصال

مجاراة مخاوفكما فیما یخص األمور المالیة والسكن ودار الرعایة والوظیفة وتدبیر الوقت وارتقاء الواحد منكما إلى توقعات 
اآلخر. وستجدان أنفسكما في ارتیاح أكثر كلما أزداد انفتاحكما على بعضكما وتحدثتما عن ما یولج بكما من شعور ووضعتما 

 ستقبل.معاً خططاً للم
 
فبعد انطباع الفكرة أنھ سیكون للرجل طفالً، یبدأ اآلباء الجدد عادة بالتفكیر بكلفة كل شيء. كفواتیر الطبیب والطعام والمالبس 

. إنھا عاديویتكّدس ھذا كلھ فوق بعضھ لیكون شعوراً كاسحاً ال یتحمل. فما الذي تشعره اآلن ھو شعور  –والسریر والحفاض 
اشر من اآلن بتوفیر قدر من المال، ولكن ال ینشغل بالك كثیراً حول شراء األشیاء لطفلك ألن عائلتك لفكرة جیدة أن تب

وأصحابك قد یكون لدیھم سریراً وقفص لعب األطفال ومقعد سیارة ومالبس قد یعطوك إیاھا أو یعیروھا لك. وال تنسى أن تتفقد 
ذا األشیاء بأسعار مغریة فیھا! قد تحصل على بعض األشیاء یحتاجھا إعالنات الجرائد المبّوبة أیضاً، فیمكن أن تجد مثل ھ

الطفل إذا أقمت حفلة للترحیب بالطفل.  وعند شراء أو استعارة أشیاء مستعملھ للطفل، فأحرص على أنھا تعمل بشكل صحیح 
استدعاء المنتجات التي تشكل وأن تكون نظیفة وسلیمة لطفلك. راجع الموقع االلكتروني لھیئة سالمة منتجات المستھلك بشأن 

. وإذا كان دخلك ال یتحمل أي مصاریف إضافیة، فأطلب من www.cpsc.govخطراً على السالمة العامة على العنوان التالي 
رنامج غذائي تكمیلي ). فھو بWICشریكتك االستطالع إن كانت مؤھلة لالشتراك في برنامج النساء والرضع واألطفال (

لمساعدة النساء الحوامل والرضع للحصول على التغذیة التي یتطلبونھا خالل فترة حملھن والرضاعة الطبیعیة والسنة األولى 
 القریبة منك. WICللحصول على اسم ورقم الوكالة المحلیة لـ  800-522-5006من عمر الطفل. اتصل بالرقم 

 
طفلك وشریكة حیاتك تعتمد علیك إلعالة عائلتك. أنت تعلم أن ھذا ھو العمل الصحیح. ولكن ما  حسناً، یتطلب منك أن تعمل. ألن

ھي الخطة؟ إذا كنت تعمل في دوام كامل، فأنك تكسب دخالً أكثر وتكتسب خبرة یمكن أن تساعدك في إیجاد وظائف أحسن في 
 ن أن تؤدي إلى وظیفة بدوام كامل.المستقبل. والوظیفة حتى ولو كانت بدوام جزئي، ستساعد عائلتك ویمك

قد یتطلب البعض الحصول على تدریب متخصص (كالكومبیوتر، وتصلیح السیارات، والنجارة، إلخ...) أو الحصول أوالً على 
).  تتواجد مراكز القوى العاملة في أرجاء الوالیة وقد تكون إحداھا في بلدتك. یمكنك GEDدبلوما أو شھادة الكفاءة العامة (

واستكشاف حصول فیھا على مساعدة في االستدالل على الوظائف الشاغرة وكتابة السیرة الذاتیة والتمرین على إجراء المقابلة ال
خیارات المسار الوظیفي. یمكنك الحصول على مزید من المعلومات واالستدالل عن المركز األقرب لك على الموقع التالي في 

  . www.labor.state.ny.usشبكة االنترنیت 

http://www.cpsc.gov/
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المنافع التي تدّر على األطفال والوالدین عندما یعیشوا 
 ج صحيجمیعاً في زوا

 
 األطفال

 بصحة أحسن من الناحیة الجسدیة والعقلیة.  •
 ُیظھرون تقدماً أكثر في دراستھم.  •
 نسبة الحمل أقل بین المراھقات.  •
 العمل في وظائف أحسن عند الخروج من المدرسة.  •
 أقل احتماالً لتعاطي المخدرات.  •
 لدیھم نسبة أقل من المشاكل مع سلطات األمن. •

 
 اآلباء

 أطول وأكثر صحة. یعیشون حیاة  •
یكسبون دخالً أكثر ولدیھم ماالً أكثر عند التقاعد من  •

 اآلباء غیر المتزوجین.

 االستحصال على رخصة زواجك

إذن طفلك قادم على الطریق، وأنت وأم طفلك شریكان في تربیة طفل صحي وسعید. حسناً، ھل بدأت التفكیر بالزواج؟ ھل 
بدأتما التحّدث عن ذلك بعد أن وجدت أنھا حامل؟ ما یعیق طریق زواجك لھا؟ ما الذي یعیق زواجكما؟ ما الذي یمنعك من 

 طوة التالیة؟ ھا أنت تقول لنفسكاتخاذ الخ
 

 "إنني متردد وغیر مستعد لھذا التعھد". •
 "ال نرى دائماً األشیاء بنفس الطریقة.". •
 "أال یجب ان أنتظر حتى نكون متفقین دائماً؟"  •
 "لو أحصل على وظیفة جیدة سیكون لدینا المال إلقامة عرس جمیل مع خاتم وكل ذلك". •

 
شيء على ما یرام، وإیجاد حل لجمیع األشیاء العالقة ... ومناولة كل یوّد بعض الرجال أن یكون كل 

فالحیاة ال تبدأ  ولكن واقع األمر... الزواج لیس بخط الوصول إلى النھایة!شيء قبل أن یتزوجوا. 
 بھذه الطریقة!

 
وعادة، لن یحصل الزواج أبداً عندما یوضع أمره في المرتبة األخیرة؛ فالزواج عبارة عن عمل 

ترك للحصول على جمیع تلك األشیاء التي توّدان الحصول علیھا معاً. واألھم ھو أن یوجد اھتمام مش
ومودة بینكما وتفاني في رعایة أطفالكم ورغبة في الحصول على المزید لكما ولھم. فتـّش عن 

ظمات المتزوجین الذین تظن أن حیاتھم الزوجیة ناجحة  وأسأل عن رأیھم في الزواج. وأبحث عن المن
المجتمعیة والدینیة التي تساعد المخطوبین الذین یفكرون بالزواج. تحّمل المسؤولیة لتكون زوجاً وأباً 

ورجالً فخوراً بنفسھ.  راجع مربع "المنافع" (على الیسار) للحقائق التي تساعد كّل منكما على اتخاذ  -
 ھذا القرار.  

 
. إنھ الزواج الصحي! كل واحد لدیھ مشاكل ال یكون أي زواج قادر على توفیق ھذه األشیاء..

 وخالفات.  ولكن الناس الذین یریدون ما ھو األفضل لھم ولشركائھم وألطفالھم یتعلمون مواجھة األمور العالقة وحلـّھا. 
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 إثبات األبوة
ظر القانون إلى اآلباء إذا لم تتزوج بعد عند والدة الطفل، فإنك لست باألب الشرعي. لیس لدیك أي حقوق عند زیارة طفلك. وین

بمنظار مختلف عن األمھات ألن على النظام الشرعي أن یفكر بما ھو أفضل لمصلحة األطفال ولطفلك. وھذا یعني أن علیك 
 تحدید األبوة. وھذا ھو الطریق الوحید الذي یجعلك األب الشرعي لطفلك.

 كیف نجعل األبوة شرعیة؟
) من Acknowledgment of Paternity: AOPع على نموذج "إقرار األبوة" (في والیة نیویورك، یمكن لك ولألم التوقی

أجل تحدید األبوة الشرعیة لطفلك. وال یتطلب منك عمل ذلك فوراً أثناء وجودك في المستشفى.  ویوجد ھذا النموذج في مكتب 
وذج، راجع أحداً تثق بھ وتبین كل ما تسجیل الوالدات المحلي وفي دائرة لخدمات االجتماعیة المحلیة. قبل التوقیع على النم

 علیك معرفتھ حول ھذه العملیة. ألق نظرة على: 
www.childsupport.ny.gov  .للمزید من المعلومات 

إن لم تكن متأكداً أو إن لم تعتقد أنك والد الطفل، فال تقم بالتوقیع على نموذج االعتراف باألبوة. یمكن أن تقوم أنت أو أن یقوم  
ذي یتولى رعایة الطفل بالشروع في رفع قضیة في المحكمة للبث في مسألة األبوة. إذا تم رفع ھذه القضیة، فإنھ الشخص ال

 یتعین علیك المثول أمام المحكمة. ال تحتاج إلى محام لھذا الغرض، ولكن یمكنك تعیین محام إذا رغبت.
 

خضع أنت واألم والطفل الختبارات جینیة معینة أو عندما تمثل أمام المحكمة، فسوف تصدر المحكمة أمراً یقضي بأن ت
الختبارات الحمض الجیني النووي. إجراء ھذه االختبارات سھل وسوف یبین إلى أي مدى یحتمل أن تكون أنت والد الطفل.  

الوالد  بناء على االختبارات الجینیة وفحوصات الحمض النووي واألدلة األخرى، سوف تقوم المحكمة في البث فیما كنت أنت
، فسوف تقوم المحكمة بإصدار أمر بنوة یقضي بأنك والد الطفل.  ویسمى ھذا القانونيالشرعي للطفل أم ال. وإن كنت األب 

 األمر باسم أمر تحدید العالقة. 
 



 7 

 لَِم یكون لتحدید األبوة ھذه األھمیة؟
 تحصل عندما تكون الرابطة بین األب وطفلھ شرعیة. أشیاء مھمة كثیرة

 
 التي تدّرھا على طفلتك:  األشیاءإلیك 

 
 إنھا تعرف من ذویھا.  •
 یعطیھا شعور أفضل عن نفسھا.  •
 ستتمكن من الحصول على السیرة الطبیة من جانب عائلتك.  •
 یمكنھا الحصول على مخصصات الضمان االجتماعي والمدیكیر واإلعاقة إذا طرأ شيء ما علیك.  •

 
 إلیك األشیاء التي تدّرھا علیك: 

 
 إضافة اسمك إلى شھادة المیالد.یمكن  •
في حال وقوع انفصال بینك وبین األم، فسیحق لك التقدیم الستصدار أمر من المحكمة بشأن حضانة طفلتك أو  •

 زیارتھا أو كالھما. 
 لدیك حقوق أیضاً بشأن إجراءات التبني.  •

 
وال حتى أن تخبرك عن مكان  –المدرسیة فال یتوجب على األم أن تریك سجالت طفلتك الطبیة و األب الشرعي، لم تكنإذا 

 سكنھا مع طفلتك. وإذا لم تكن األب الشرعي، فال یعني أنك ستتمكن من زیارة طفلك بصورة تلقائیة.
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  طفل قْیَد اإلنشاء!
 تسعة أشھر. یبدو أنھا فترة طویلة. إلیك ما یحدث خالل ھذه الفترة:

 
 فلك من بیضة مخّصبة إلى مضغة إلى جنین.یتحّول ط )13-1الشھور الثالثة األولى (األسبوع 

 
بحلول األسبوع الرابع، یكون طفلك بحجم حبة أرز إال إنھ بدأ ینمو العینین والنخاع والرئتین والمعدة. بدأ قلب جنینك یدق إال 

أعضائھ أنھ في خارج الجسم. وفي األسبوع الثامن، یستطیع الجنین تحریك رأسھ وذراعیھ وجسمھ، مع نمو سریع لدماغھ و
بوصة ووزنھ  3-2األخرى. لدیھ ذراعین صغیرین إال أن أصابعھ لم تنمو بعد. وفي نھایة الشھر الثالث، ال یزال طولھ بین 

أقل من أونس واحد. في ھذه المرحلة، یشعر باأللم وقادر على فتل أصابع یدیھ ورجلیھ، ویمص إبھامھ ویعمل حركات بوجھھ 
الفترة تكون جمیع األعضاء التناسلیة للولد أو البنت في مكانھا. یستطیع طبیبك أن یخبرك  وقادر حتى على السباحة. وفي ھذه

 نوع الطفل إذا كنت تحب معرفة ذلك. 
 

سینمو طفلك بسرعة في ھذه المرحلة. حیث تكون دقات قلبھ ضعف دقات قلبك.  )27-14الشھور الثالث الثانیة (األسبوع 
عندما تضع یدیك على بطن األم. وقریباً سیكون قادراً على سماع األصوات اآلتیة من  وسیبدأ بالضرب والرفس. وستشعر بھا

الخارج. ویمكن لطفلك أن یتعلم ویتذكر. ابدأ بالتحدث معھ لفترات طویلة. وكلما كثر كالمك معھ اآلن، كلما سیتذكر صوتك 
باوند. لدیھ أظافر وشعر ودماغھ ینمو  2والي بوصة ویزن ح 14، سیبلغ طول طفلك حوالي 24عندما یولد.  وفي األسبوع الـ
 بسرعة. دماغھ ینمو بسرعة. 

 
تقریباً، سیستطیع طفلك أن یتحرك على أنغام الموسیقى. وعندما  28في األسبوع الـ  )40-28الشھور الثالث الثالثة (األسبوع 

ع لمسك. فیستطیع فتح عینیھ والتعّرف ، سیتفاعل طفلك م32ال یرقص، یقضى معظم أوقاتھ یمص أبھامھ. وبحلول أسبوع الـ 
على صوتك! وتكون جمیع أعضائھ على وشك االكتمال ولكنھ ال یزال ینمو. قریباً سیستطیع البرم ونزول الرأس في موضعھ 
ویمكث في ذلك الوضع حتى الوالدة (نزول الرأس في موضعھ یسّھل من عملیة الوالدة). كلما أكثرت التكلم مع طفلك ولعبت 

 یقى لھ وأحسست تحركاتھ، فیساعده ھذا أكثر على النمو في طریقة صحیة.  الموس
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 ما أحوال التي ستصبح أّماً عما قریب؟
 فیما یلي قائمة باألشیاء التي قد تمر بھا شریكتك خالل الشھور التسعة القادمة:

 
 من الناحیة الجسدیة

 وّیة وصداع وتعب وطراوة وحساسیة الثدیین.قد تشعر بغثیان الصباح وحموضة مع في الشھور القلیلة األولى:
: قد تكون أحیاناً متقلبة الطبع وتشتھي مأكوالت معینة وتبدأ تشعر بتحّرك الطفل ولدیھا ذلك "الوھج" المرافق للمرأة بعد ذلك
  الحامل.

رتیاح وتمشي بطریقة قد تعاني بكثیر من الَمعص وتشعر غالباً بالنوم وتواجھ صعوبة في اال في الشھور القلیلة األخیرة:
 مختلفة وتجد الجماع الجنسي غیر مریح.

 
 من الناحیة العاطفیة

ستخشى بأنك لن تعد تجدھا جذابة ویحكمھا قلق عن مصیر الطفل بعد الوالدة وینشغل بالھا أن  في الشھور القلیلة األولى:
 یحكمھا إجھاض وقد تعاني من انخفاض في الشھوة الجنسیة. 

  د علیك بشكل أكثر، ویحكمھا النسیان وحساسة لقوامھا المتغّیر.قد تعتمبعد ذلك: 
سیساورھا قلق بشأن وقوع المخاض والوالدة، وقد ینشغل بالھا بأنك لن تحبھا بعد والدة الطفل،  في الشھور القلیلة األخیرة:
 وقد تصبح سریعة الغضب. 

تئاب بعد الوالدة.  فمن السھل أن یحّل بھم البكاء وأن ال یشعر كثیر من األمھات بأسى لفترة ما. یعرف باالك بعد الوالدة:
یأكلون أو ینامون.  وقد یعتریھم الغضب أو القلق بشأن أشیاء قد تبدو ثانویة ألعین اآلخرین.  فھرمونات شریكتك باتت تتقلب 

لیك أن تتذكر دائماً أن تكون في الشھرین الماضیین أثناء حملھا. الرجوع إلى حالتھا األولیة قد یتطلب بعض الوقت. لھذا، ع
صبوراً! ففي معظم األحیان، ال یدوم مثل ھذه الشعور إال ألسابیع قلیلة.  وكل ما تستطیع فعلھ، ھو دعم شریكتك شجعھا على 

كتدلیك جسمھا أو بعمل بعض  -الخروج من البیت واحرص على إنھا تأكل وجبات طعام صحیة. افعل أشیاء لطیفة لھا 
 ب لھا رسالة غرام تعّبر فیھا عن حبك لھاأغراضھا أو أكت
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 ما العمل إذا لم تعد أنت وأم طفلك متفقین؟
كیف یمكنني االنخراط في حیاة طفلي إذا لم أعد أنا واألم متفقین؟ ھل ھذا یعني أنھا ال ترید التعاطي معك؟ لماذا؟ أحد األسباب 

أسمى شيء تقوم بھ في حیاتك. طبعاً، من السھل جداً التراجع  األكیدة ھو أن األبوة تتطلب بذل مجھود ولكنھ عمل طیب ویعدّ 
عن األمر وتدعھا تأخذ الطفل والمجھود وشواغل البال. ولكن مع ھذا، لن تكسب أي من األوقات الممتعة والضحك والمحبة 

فخر بمراقبتھ ینمو التي سیجلبھا لك ھذا الشخص الصغیر المدھش. األم ستحصل على كل ھذا لنفسھا. ولن یتاح لك فرصة ال
 ! وأنت فعالً مھم لھ حتى ولم یولد بعد!دمكفھو من  –إلى شخص قوي وصحي.  فال تنسى أن ھذا الطفل جزء منك 

 
 إلیك بعض األشیاء القلیلة التي یمكنك فعلھا لتظھر لألم بأنك ترید أن تكون في حیاة طفلك:

 
 صلـّح أمورك مع األم بما یكفي على األقل للتعاطي معھا. •
 كن معھا عند والدة الطفل •
 أقر بأنك األب لطفلك. •
 تحّدث مع األم حول ما تتأملھ لمستقبل الطفل. •
 قّدم المساعدة عندما تتطلب إلى راحة.    •
 عش حیاة نظیفة. •

 اآلباء ھم الفارق المؤثر منذ البدایة
ا لطفلتك ستعطیھا فرصة أفضل لتنمو إنك تساعد على إحضار طفلتك إلى العالم، فقد قمت فعالً بدور فارق مؤثر. فبكونك ھن

بصحة وقوة وذكاء. وفي حال تجاھلت ھذا الدور سیكون لھ الفارق المؤثر ألنھا ستنمو دون معرفة ما ھو دور اآلباء في 
وثیقة  حیاتھا. فأّي من الفارقین المؤثرین توّد فعلھ؟ عندما یقضي اآلباء أوقاتاً منذ البدایة مع أطفالھم ویعملون على بناء عالقة

 معھم، فعندھا تحدث أشیاء جیدة لألطفال، مثل:
 زیادة االحتمال في أن یكونون نشطاء وبصحة جیدة وأقویاء.  •
 یتفھمون بشكل أفضل لدور الصبیان والبنات. •
 من االحتمال القلیل جداً أن یكونوا شرساء أو معادین للمجتمع أو خطیرین أو حتى مجرمین. •
 قبل المباشرة باألعمال الجنسیة.یتمھلون لفترة أطول من عمرھم  •
 من االحتمال الكثیر التقّدم في دراستھم والبقاء في مدارسھم.  •
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 المصطلحات
 تعني قبل الوالدة. – )Prenatalالسابق للوالدة (

ھي مختصر كلمة  OB/GYN (– OBطبیب التولید والطب النسائي (
Obstetrics  .(أو رعایة الجنین قبل الوالدة) أي التولیدGYN  ھي

 (الرعایة الطبیة للنساء). Gynecologyمختصر كلمة 
مرادف لھذه الكلمة ھو  – )Sonogramالتخطیط الصوتي (

"ultrasound .وھو اختبار غیر مؤلم ُیظھر صحة الطفل داخل األم ."
یستخدم االختبار األمواج الصوتیة لرسم صورة الطفل (أو األطفال). 

أن یولد الطفل وإذا ما كان الطفل  وُیستخدم أیضاً لمعرفة متى ینبغي
 صبیاً أو بنتاً. 

ال یمكن أحیاناً تولید الطفل بطریقة  -) Cesareanالعملیة القیصریة (
عادیة، لذا یقوم الطبیب بشق رحم األم وإخراج الطفل بھذه الطریقة. 

 . C-Sectionویعرف أیضاً بـ 

 ُیظھرون تقدماً في حیاتھم المستقلة والتحكم بالنفس وكقادة.  •
 یظھرون نجاحاً أكثر في الحیاة.  •
           

ة للوالدة. إنھا مواعید مھمة لتعقب نمو الطفل ولمعرفة إحدى الطرق للبدایة ھو الذھاب مع شریكتك إلى المواعید الطبیة السابق
ما إذا كانت األم والطفل بصحة جیدة. وفي حال وجود مشكلة، فعلیك أن تعرفھا في أقرب وقت ممكن. سیقوم طبیب التولید 

 والطب النسائي بفحص شریكتك والطفل. وسیسأل الطبیب عن حال شریكتك ویقوم بفحصھا وفحص الطفل بلمس بطنھا
وفحصھا من الداخل الستبیان نمو الطفل. وقد یستخدم منظاراً خاصاً لھذا أو قد یقوم أیضاً بعمل تخطیط صوتي. أطلب من 

طبیبك إذا كان یمكن أن یعطیك صورة صوتیة عن طفلك. إن رؤیة شكلھ أو 
أفادت دراسة وطنیة بأن الشيء الوحید شكلھا داخل األم لھو منظر مدھش حقاً! 

ستذھب إلى المواعید السابقة للوالدة ھو دعم  امرأةیقرر ما إذا كانت األھم الذي 
الزیارات، ولكن إذا لم تتمكن الذھاب  جمیعحاول أن تذھب إلى   شریكھا لھا.

ھناك ثالثة   معھا لجمیع المواعید، فأسأل شریكتك عن ما جرى في تلك الزیارة.
كون موجوداً لمصلحة لكي تأسباب قصیرة جداً وبسیطة تحتـّم علیك الذھاب: 

طفلك؛ ولدعم أم طفلك؛ ولعدم استبعاد نفسك عن نمو طفلك وتطوره. الزیارات 
السابقة للوالدة ھي إحدى الطرق العظیمة التي تظھر فیھا لشریكتك بأنك تھتم 
بحالھا وبحال الطفل، وھذا یحّسن من سیر األمور بینكما. إلیك بعض األسئلة 

 بیب:الجیدة التي تود توجیھھا للط
 

 في أي مستشفى تولـّد األطفال؟ •
ھل یمكننا زیارة المستشفى قبل والدة الطفل والذھاب بجولة داخل مركز  •

 التولید؟
 ھل تسمح ألفراد العائلة أو المدربین أن یكونوا داخل غرفة الوالدة؟ •
 كم مرة ینبغي إجراء تخطیط صوتي على األم؟ •
 نني حضورھا؟ ھل تجري كثیراً من العملیات القیصریة وھل یمك •

 
وسواء كنت تعیش مع شریكتك أو ال، كن متنبھاً الحتیاجاتھا وساعدھا بقدر ما تستطیع علیھ. فیمكنك أن تحضر جلسات 

التحضیر للوالدة لتبین لھا قدر اھتمامك بھا. وأبذل جھدك لتتأكد أنھا تأكل وجبات طعام صحیة، وتمّشى معھا وابتعد عن إجھاد 
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أو ال، فإن مجرد وجودك معھا وإظھار حبك للطفل سیساعد صحتھ ونموه. امتنع عن التدخین وشرب نفسك. إذا صدقـّت ھذا 
الكحول وتعاطي المخدرات. كّل منا یعلم أن ھذه األشیاء خطیرة على صحة الطفل إذا كانت األم تتعاطى مثل ھذه األشیاء. 

في الھواء ردیئة لصحة األم والطفل. تعاطي المخدرات تتعاطاھا. رائحة الدخان  أنتویمكن أن تكون بنفس الخطورة لو كنت 
والكحول یفقدك التحكم بنفسك وھذا قد یشكل خطراً على الجمیع. خطط وأعد غرفة الطفل. احصل على سریر وركـّبھ إذا 

 احتجت لذلك. خّزن كثیراً من الحفاضات بأحجام مختلفة لكي تكون مستعداً لنمو الطفل. وأحرص أن یكون لدیك جمیع
االحتیاجات التي تتطلبھا وخزنھا في مكان من السھل الوصول إلیھا واستخدامھا. احصل على مقعد سیارة! اتصل بالمستشفى 

وأسأل إذا كانت تتوفر عندھم خدمة إعطاء مقاعد السیارات للموالید الجدد أو إذا یعرفوا جھة یمكنك الحصول على مقعد سیارة 
حلیة لتطلب منھم اختبار إذا ما كان مقعد السیارة مركباً بطریقة صحیحة. احرص أن تتحدث منھا. قم بزیارة محطة اإلطفاء الم

 عن كیفیة تدبیر األمور عندما یحین وقت الذھاب إلى المستشفى.
 

 بمن ستتصل عندما تكون شریكتك جاھزة للذھاب إلى المستشفى وحینما تكون في المستشفى؟ •
 ستتصل شریكتك بك؟إذا حدث ذلك في وقت عملك، فبأي طریقة  •
 ما المالبس واألوراق المھمة وغیرھا من األشیاء التي یتطلب لشریكتك أن تأخذھا معھا؟ •
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 األشیاء التي علیك أن تتوقعھا عند قدوم الطفل للمنزل.
 یستطیع المولود الجدید الرؤیة!

! ولكن كن حریصاً! األنوار الباھرة تأنبوصات من عینیھ. والشيء المفضل لھ ھو رؤیتك  10-8یمكنھ رؤیة األشیاء على بعد 
 قد تزعج عینّي طفلك. 

 
 المولود الجدید یملك حب االستطالع!

 یحب النظر على األشیاء المتحركة.
 

 یستطیع المولود الجدید السمع!
لمك بخوفھ. یتمتع المولود الجدید بحاسة سمع جیدة جداً. فیتفاعل عند سماع الضجیج العالي أو المفاجئ كما یلجئ للبكاء لیع

وكلما ازداد سمعھ لصوتك یزداد تعّرفھ علیك وعلى الطریقة التي تتكلم بھا. كما یحب المولود سماع األصوات الناعمة 
 والرخیمة. 

 
 یستطیع المولود الجدید اإلحساس بالشعور!

امسك رأسھ براحة یدك عندما یحب المولود الجدید أن تحضنھ لكي یشعر بدفئك ودقة قلبك. أفعل ذلك كثیراً حینما یولد، ولكن 
 تمسكھ. واحتضان طفلك لن یؤدي إلى إفساده.

 
 یستطیع المولود الجدید عمل أشیاء! 

 سیمسك أي شيء تضع یدیھ علیھ. وتكون قبضتھ اآلن أقوى بكثیر عما ستكون علیھ في المستقبل. 
 

 یستطیع المولود الجدید التفكیر! 
ثلما یمتص اإلسفنج الماء! لن یمضي وقت طویل على طفلك قبل أن یبدأ یربط یتشرب دماغھ الصغیر العالم المحیط بھ م

األشیاء مع بعضھا. وسیتعّرف أیضاً على الوجوه ویقوم أحیاناً بتقلیدھا. وسیحب اللعب باألجسام السوداء والبیضاء أكثر من 
 األشیاء الملونة.

 
 یستطیع المولود الجدید التواصل!
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دام الكلمات بعد، إال أنھ ال یزال قادر على إخبارك األشیاء. فالبكاء یعني أنھ یعاني من بلل في بالرغم أنھ ال یستطیع استخ
حفاضھ أو جوع أو تعب أو أصابھ أذى، أو الشعر بضجر أو وحدة. وستتعّرف بشكل أكثر على معنى األصوات المختلفة 

 الصادرة عنھ كلما قضیت وقتاً معھ بشكل أكثر. 

 ماءاحذر االنزالق من ال
فھم یظنون أنھم ال یعرفون طریقة تغییرھا وال یریدون أن یتعلموھا.  !مقرفاً !ن تغییر الحفاضات لدى معظم اآلباء یعتبر أمراً 

إنھ أمر سھل! وإذا كانت األم قادرة على تغییر الحفاض، فأنت قادر أیضاً على تغییره. وإنك لقادر حقاً أن تتعلم فعل كل ما 
قد تفعلھ بطریقة مختلفة. ومتى تتفھم سر تغییر الحفاض، ستصبح فرصة سانحة لعمل ذلك االرتباط الذي  تفعلھ األم؛ إالّ أنك

  إنھا لفرصة لاللتحام ووقت سانح للدغدغة والضحك. -یكون بین األب والطفل 
 

مر واحضر معك ال یحب كل طفل أن ُیغّیر حفاضھ، وال كل طفل یحب التغییر كل مرة. لیس ھناك مشكلة. تحّسب لھذا األ
حقیبة "ألعابك وأشیاء للنظر إلیھا".  ینبغي تغییر حفاض طفلتك فوراً عندما تصبح مبللة جداً أو موّسخة بالبراز. وھذا أفضل 

 ، خصوصاً عندما یكون الحفاض مبلالً. طفح الحفاض یؤلم جداً طریقة لمنع إصابتھا بطفح الحفاض. 
 

طاولة لتغییر الحفاض أو السریر. احرص دائماً على إبقاء إحدى یدیك على ضع طفلتك بلطف على سطح منبسط ونظیف مثل 
الحفاض القدیم بحل اللصقتین. ارفع طفلتك من قدمیھا واسحب الحفاض من  انزعطفلتك. إنھا قادرة على االلتفاف بلمح البصر! 

أن تمسح الطفلة من المقدمة إلى الخلف تحتھا. ثم لفھ وضعھ في القمامة. ال تمسح األجزاء السھل الوصول إلیھا فقط. احرص 
أن یكون طفلتك مستلقیة على الوجھ الخلفي للحفاض (نعم ھناك  احرصلتتجنب التلوث العابر. ثم ضعھا على حفاض نظیف. 

أن الحفاض وجھان للحفاض). غطھا بالوجھ األمامي، اقلع عروتّي الشریط الالصق وأربط الحفاض. ضع دائماً في بالك: 
اترك فراغ كاف إلدخال قدر أصبعین على األقل  وأن الطفل سیصرخ إذا كان الحفاض مشدوداً بحزم! ذا كان مرخیاً!سینقـّط إ

 وأغسل یدیك. اذھبداخل الحفاض عند الخصر.  ھذا ھو كل األمر! ثم 
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 محطة االستراحة
واآلن ھو الوقت المناسب للتخطیط لمكان سلیم ساعة في الیوم.  20إلى  15خالل الشھور القلیلة األولى سینام طفلك حوالي 

وھادئ لینام فیھ. ال تضع طفلك أبداً على مخّدة أو أریكة أو سریر للبالغین أو سریر مائي لالستلقاء علیھ. ال تضع ألعاب أو 
ھ لالختناق. لحاف أو بطانیة أو مخدات داخل سریر الطفل بینما یكون نائماً. علیك عمل ھذه األشیاء لتحرص على عدم تعرض

 Sudden Infant Deathتحدث متالزمة موت الرضیع المفاجئ ( !كن حریصاً فمن المحتمل أن یموت من ھذا، لھذا 
Syndrome: SIDS.قد یكون ھناك كثیراً من األسباب.  ) عندما یموت األطفال فجأة دون أن یعرف األطباء سبب الموت

احرص على أن  ).SIDSمتزایداً من متالزمة موت الرضیع المفاجئ ( األطفال الذین ینامون على بطونھم یواجھون خطراً 
". Back to Sleepیستلقي طفلك دائماً على ظھره عند النوم ولیس على بطنھ أو جانبھ. ضع في بالك ھذه العبارة اإلنكلیزیة "

). وإذا كان طفلك في نومھ SIDSاألطفال الذین ینامون على ظھرھم أقل احتماالً للموت من متالزمة موت الرضیع المفاجئ (
العمیق، فأحرص على أن تصّحیھ برفق. إحدى أھم األشیاء التي علیك عملھا عندما یأتي طفلك إلى البیت ھو تجھیز مكان لھ 
 للنوم فیھ. لماذا؟ ألنھ عندما یكون الطفل في السریر، یمكنك عمل أشیاء أخرى (وإن كنت محظوظاً، فستستطیع النوم أیضاً). 

 انة المنتظمةالصی
من المستحسن أن تخلع المالبس عن طفلك وتلّبسھ مالبساً أخرى بشكل تدریجي لكي ال یكون جسمھ عاریاً كلیاً في أي وقت من 

األوقات وال یتعرض للبرد. ویمكنك أن تضع منشفة أو بطانة خفیفة على بطنھ العاري، سیساعده ذلك بالشعور باالطمئنان 
الموالید الجدد تقشر البشرة. ھذا أمُر طبیعي. فال تستخدم المراھم أو الزیوت على بشرتھ لعالجھا. والھدوء. یظھر على جمیع 

ویجب تقلیم وتقصیر أظافر یدیھ. استخدم مقصاً بأطراف مبرومة وقص األظافر بینما یكون نائماً. ال تضع أي شيء في األذنین 
. Q-tipsج. وال تستخدم أبداً المماسح القطنیة على شكل عود أو الـ أو األنف أو سّرة البطن. وما علیك إال مسحھم من الخار

! أبداً فیجوز أن توخز وتسبب ضرراً. عند تحمیم طفلك، احرص أن تكون حرارة ماء الحمام فاترة، وأن ال تكون ساخنة 
 وعندما تحضن طفلك (الذي ینبغي علیك فعلھ كثیراً)، تذكر دائماً أن تدعم رقبتھ ورأسھ! 

 
 یةالتغذ
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ھل حلیب الرضاعة الطبیعیة صحي أكثر من الحلیب االصطناعي("فورمیوال")؟ بالتأكیـــد! كل أم تدّر حلیباً مصنوعاً خصیصاً 
لطفلتھا. یحمي حلیب األم طفلتھا من المرض والعدوى وااللتھابات. أما الحلیب االصطناعي فال یقوم بذلك! وھذا یعني زیارات 

ي جیبتك. واألطفال المتربیین على الرضاعة الطبیعیة ھم أقل احتماالً أیضاً للموت من متالزمة أقل إلى الطبیب ومال أكثر ف
) أو یعانون من داء السكري أو السمنة أو الربو عند كبرھم.  ویمیل األمھات المرضعات إلى SIDSموت الرضیع المفاجئ (

إلصابة بمرض تخلخل العظام وسرطان الثدي فقدان وزن حملھن بسرعة أكثر ویكّن أقل عرضة في المستقبل لخطر ا
 والمبیض.

 
یمكن أن یكون اإلرضاع الطبیعي وقتاً شاقاً ومتعباً لألم حیث یتطلب منھا تخصیص الوقت إلطعام الطفل واالعتناء بھ. وھذا 

بات غذائیة ھو الوقت المناسب الذي یمكن للرجل أن یساعد فیھ األم! قم ببعض أعمال التنظیف. اغسل المالبس. حضر وج
صحیة لألم. أحضر الطفل لألم إلطعامھ. وأعتني باألطفال اآلخرین.  أحضر لألم مأكوالت خفیفة بینما تقوم بإرضاع طفلھا.  

وبعد االنتھاء من اإلرضاع، ساعد الطفل على التجشؤ (بلطف) وغّیر الحفاض ودع طفلك ینام على صدرك العاري. یحب 
ھ مع سماع صوت األب المقعقع والعمیق. ھذه ھي إحدى الطرق العظیمة اللتحام األطفال األطفال مالمسة بشرتھ ببشرة أبی

 بآبائھم. 
          

إذا كانت األم ترضع طفلھا وتأخذ طفلھا ألول مرة لدار رعایة نھاري، فأخبرھا أن تلعب باأللعاب الموجودة في دار الرعایة 
ل األجسام المضادة لحمایة طفلھا من البكتیریا الموجودة في دار الرعایة. وتحضن األطفال اآلخرین. وبھذا سیقوم حلیبھا بعم

وتتطلب األم مساعدتك. فحاول مساعدتھا في رفع معنویاتھا بشأن الرضاعة الطبیعیة. امدحھا لقیامھا بھذا العمل وأبعدھا عن 
ورھا لكي تتعلم عن افصل تقنیات التعلیقات السلبیة.  ھناك مجموعات وفصول لدعم اإلرضاع الطبیعي التي یمكنھا حض

 اإلرضاع. اسأل طبیبك عنھا أو فتش عنھا في دلیل الھاتف أو على شبكة االنترنت.

 سباق فورمیوال َونْ 
أونسات في القنینة  4-2مرات في الیوم بقدر  8إلى  6یتناول األطفال الذین یعتمد غذاؤھم على الحلیب االصطناعي حوالي 

أي فیتنامیات أو أغذیة إضافیة. ال ینبغي إعطاء األطفال حلیب البقر أو مشروبات سكـّریة أو الصودا  الواحدة وال یتطلبون إلى
(الكازوز) أو الشاي أو عصائر الفاكھة، ..إلخ. وإذا أردت تسخین القنینة، فضعھا على قاعدتھا في وعاء ماء ساخن (ولیس في 

ة الحلیب االصطناعي بتنقیطھ على معصمك لتتأكد بأنھ غیر شدید الحرارة. درجة الغلیان) لدقائق قلیلة. اختبر دائماً شدة حرار
وإذا تبقـّى أي حلیب اصطناعي في القنینة بعد إطعام طفلتك، فتخلـّص منھ. ألن  ال تستخدم جھاز المایكرویف لتسخین القنینة.

الحلیب في وقت الحق. اختبر حلمة  الجراثیم من فمھا ستدخل حلیب القنینة ویمكن أن تصبح طفلتك مریضة إذا شربت نفس
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القنینة بین الحین واآلخر لتتأكد من خروج نفس كمیة الحلیب االصطناعي منھا. ینبغي أن تخرج نقطة واحدة في كل مرة. 
وأجعل وقت إطعام طفلتك وقتاً خاصاً لھا. أجد مكاناً مریحاً حیث یمكنك أن تستریح وتمسكھا في ذراعیك وتنظر إلى عیونھا. 

ص على مسك طفلك جیداً عند إطعامھا. وامسك القنینة دائماً أیضاً. ال تضع القنینة لوحدھا على مسند. قد یؤدي ھذا إلى إحر
اختناق طفلتك ویزید نسبة تعرضھا اللتھابات األذن. وھذه فرصة أخرى لاللتحام مع طفلتك وتضفي علیھا شعور الفرح بنفسھا. 

د أن تشرب كل أونسین من الحلیب االصطناعي أو أینما تتصرف الطفلة كأنھا غیر ال تنسى مساعدة طفلتك على التجشؤ بع
 مرتاحة. 

 
في الظروف التي تقضي على األمھات الرجوع إلى وظائفھن بینما ال یزال الطفل صغیراً. تقوم بعض األمھات بالضخ (أي 

ال تتمكن األم من الضخ في مكان العمل، فال عصر حلیب ثدییھن) في مكان العمل؛ إال أن بعضھن ال یقدرن على ذلك. وإذا 
یزال یمكنھا متابعة إرضاع طفلھا رضاعة طبیعیة في أوقات الصباح والمساء وأیام نھایة األسبوع. وسیكون أي قدر من 

لى الرضاعة الطبیعیة جید لألم والطفل على حد السواء وسیساعد الطفل على تقبـّل الحلیب االصطناعي. وفي حال رجوع األم إ
العمل، فیتطلب منھا استبدال یوم واحد من الرضاعة الطبیعیة بقنینة من الحلیب الطبیعي المعصور أو من الحلیب االصطناعي 
حوالي أسبوعین قبل الیوم األول من رجوعھا إلى العمل. حیث سیتعّود الطفل على تناول القنینة أثناء ساعات عملھا وال یزال 

ا الرضاعة الطبیعیة إلیھ عندما تكون األم في المنزل. یتوجب أن تتناول طفلتك الحلیب الطبیعي أو لدى الطفل األلفة التي تقدمھ
الحلیب االصطناعي فقط إلى أن یصبح عمرھا أربعة شھور على األقل. وُیمنع أن تتناول العصیر أو الشاي أو المشروبات 

 یل.السكـّریة أو حلیب البقر أو أي طعام جامد بما فیھ حبوب السیر
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 عندما ال تعرف أسباب بكاء طفلك
 ل عمل أي شيء. انتظر دقیقة واحدة قب •
 احني فوقھ دون أن تحملھ وتحّدث إلیھ بصوت رقیق وعذب.  •
 دلـّك رأسھ بینما تعّد بتمھل وبصوت عال.  •
 ارفع یده إلى فمھ لكي یتمكن من مص أصابعھ.  •
 ارفعھ بذراعیك وأحضنھ.  •
 أرجحھ بین ذراعیك وأنت جالس أو تمّشى وأنت تحتضنھ تجاه كتفك.  •
 امش معھ إلى الخارج.  •

 التعطـّل
 البكاء شيء عادي! یبكي معظم األطفال لحوالي ساعتین في الیوم وكثیر منھم ینقـّون في أواخر الیوم. 

 
ال یمكن  ھو الطریقة الوحیدة التي یستطیع فیھا المولود الجدید أن یخبرك فیھا بأنھ غیر مرتاح ویتطلـّب المساعدة.البكاء مھم. 

. یتوقف ال أحدفال األمھات وال اآلباء وال األطباء وال الخبراء قادرون على فعل ذلك. لبكاء! ألحد أن یوقـّف الرضیع عن ا
وانتبھ لھ. عندما یبكي فھو یتعلـّم كیف یتواصل. ستزداد  فحافظ على برودة أعصابكاألطفال الرضع عن البكاء متى یشاءون. 

ي یبكي، كلما ازدادت قوة االلتحام بینھ وبین ابنھ. وكلما كان قوة العالقة بینكما. وكلما یستجیب األب بھدوء إلى طفلھ الذ
االلتحام أقوى، كلما أصبح الطفل أذكى وبصحة أحسن وأقوى. وعندما یبكي إبنك وتعرف أنھ تم تغییر حفاضھ، فقم بإطعامھ 

 وساعده على التجشؤ وتفقد المربع (األیمن) لمحاولة بعض ھذه األشیاء معھ.
 

نفس الشيء كل مرة أو لكل شخص. فإذا لم ینفع عمل شيء ما وال ینفع استخدام 
بعد خمس دقائق، فحاول عمل شيء آخر أو أضف شیئاً إلى ما تفعلھ. حاول حل 

فتقوم أوالً بفحص مستوى  –المشكلة كما لو كانت سیارتك عاطلة عن العمل 
ما البنزین، ثم البطاریة، وبادئ الحركة إلى شمعات اإلشعال وھلّم جرى. وطال
تحاول بھدوء كافة المناھج المختلفة، فسیقلل من حدة القلق والحبوط الذي قد 

یزعج الطفل بشكل أكثر. إذا فعلت كل ما تستطیع علیھ وال تستطیع تحّمل البكاء 
أبداً، فخذ فترة استراحة! ھذا شيء مقبول. افتخر بنفسك بأنك قمت بأفضل ما 

  تستطیع علیھ.
 

فلك بھدوء ومحبة، ستتعلم أشیاء جدیدة عن األشیاء تذكر، كل مرة تتعامل مع ط
وھذا یكفي لیكون مؤلماً  -التي ینفع عملھا أو ال تنفع. بكاء الطفل من أعلى أصوات الطبیعة. فھو بعلو شاحنة بدون عادم 

. وقد تصبح تقریباً! وقد یتحكم ھذا بك أحیانا. فیمكن لبكاء الرضیع أن یجعل أي شخص یشعر باإلحباط وأحیاناً بالغضب
وقم بوضع  فقبل أن یحدث ھذا، توقـّف عّما تفعلھ.ة بصفعة والمسكة الحازمة بقبضة ضاغطة والتأرجح بھزة شدیدة. تالتربی

طفلك في مكان آمن. ابحث عن مساعدة. خذ نفساً عمیقاً وكن ھادئاً وأدرك بأنك فعلت أفضل ما تستطیع علیھ. األطفال الرضع 
تذكر دائماً، أنھ من المھم أن تظھر لطفلتك مقدار حبك لھا وتحاول أن تساعدھا بدالً من المعرفة  یبكون لكثیر من األسباب.
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بالضبط عن سبب بكاؤھا. إذا وجدت أنك فعلت كل شيء بمقدورك، ومع ھذا ال تزال طفلتك تبكي، فلربما علیك أن تتركھا 
 طفال أنفسھم سبب بكاؤھم. تبكي حتى تتعب وتنام. ھذا شيء طبیعي. وأحیاناً ال یعرف حتى األ

  ال تخضخض الطفل أبداً!
قد یفقد الناس أحیاناً أعصابھم ویدب بھم الجنون من سماع طفل ال یكف عن البكاء والشيء الوحید الذي یفكرون بھ ھو خضھ. 

قفھ بأي شكل فالخضخضة تخیف األطفال. فالخضخضة تخیف األطفال. وتزید من بكائھم بأكثر ما یكونون علیھ! فالخض لن یو
فرقبة الرضیع ال تزال  وھو فعل خطیر جداً! –خضخضة الطفل ال ینفع من األشكال عن البكاء. وسیزید من حدة بكائھ. 

ضعیفة ورأسھ ثقیل. وخض الطفل بمثابة إصابة مّصعیة ("ویب الش") في حادث سیارة. فسیؤذي الدماغ والنخاع. وقد ال 
من الزمن. ویسمیھا األطباء بمتالزمة خضخضة الرضیع وإن أثرھا لمخیف جداً. فقد تالحظ مدى أثرھا السيء لفترة طویلة 

ال تخضخض  !وحتى الوفاةیسبب نزیفاً في الدماغ والعمى وفقدان السمع والنوبات وإصابة الحبل النخاعي والشلل الدماغي 
إذا كنت تعرف متالزمة خضخضة الطفل.  فال تخضخض طفالً أبداً. كما علیك أن تخبر جلیسة الطفل عن مخاطر الطفل أبداً!

أن طفلك تعّرض للخضخضة أو حتى إذا كنت تظن أنھ یجوز قد تعّرض للخضخضة، فعلیك أخذه إلى غرفة الطوارئ أو 
 .911االتصال بالرقم 

 
 أصول توخـّى السالمة على الطریق

اجة للذھاب إلى المحل لثانیة واحدة، فتترك ال تترك الطفل وحده حتى ولو لدقیقة واحدة! لنفترض أنك مستعجل. قد تكون بح
طفلك بالسیارة. فماذا سیحدث لو لم تستطیع أن تجد ما تحتاج إلیھ؟ وماذا سیحدث لو كان خط الزبائن المنتظرین أمام الصندوق 

مغلقة، فیمكن أطول مما تحسبھ؟ سیكون الطفل بخیر، ألیس كذلك؟ خطأ! حتى ولو كان الجو معتدالً، وإذا كانت نوافذ السیارة 
أن ترتفع الحرارة داخل السیارة بشكل قد تسبب ضرراً دائماً على دماغ طفلك! لربما قد یسرق أحد سیارتك وطفلك فیھا. إذا 

تركت السیارة مدّورة، فیمكن أن یلمس الطفل أحد أزرار التحكم بالقدرة ویصبح محصوراً في مقاعد أو شبابیك متحركة. 
لة أن تعرضھ للمرض أو الموت. وقد یكون سھالً علیك ترك طفلك في السیارة، إال أن ھذا ال یدل روائح المحّرك لوحدھا كفی

 خذ طفلك معك! على ذكاء أبداً. 
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ترید التسجیل في دروس اإلسعافات األولیة / االنعاش القلبي والرئوي  قد
)CPR قبل أن یولد طفلك. سیزودك تعلم ھذه التقنیات باستعداد أكثر للتعامل (

مع حالة طارئة. تقّدم الدروس من قبل أصحاب العمل ومختلف الشركات غیر 
أو www.americanheart.orgالربحیة. یمكنك زیارة الموقع 

www.redcross.org أو تكلـّم مع قسم الموارد البشریة في الشركة ،
 التي تعمل فیھا للحصول على مزید من التفاصیل.

حافظ على حمایة طفلك من الحیوانات األلیفة. فالحیوانات األلیفة قد تحسد 
  أحیاًنا الموالید الجدد ویبلغ بھا الحسد إلى درجة عض الطفل.

 
جسام الصغیرة بعیداً عن متناول طفلك (كالنقود المعدنیة وكرات احفظ األ

سنوات من العمر  3الرخام وقطع ألعاب األلغاز وما شابھ ذلك) إلى أن یبلغ 
 وذلك لمنع االختناق العرضي. 

 
إحرص أن یكون سریر طفلك مكاناً آمناً للنوم فیھ. تفقـّد المسافة بین عوامید 

ھ فیھا. وأحرص أن تكون جمیع أجزاء السریر محكمة التركیب وقم بتملیس أي أطراف خشنة السریر لتتفادى أن یعلق رأس
لمنع وجود النثرات فیھا. وتجنب شراء سریر بزوایا عمودیة (یمكن أن تتعلق مالبس األطفال بھا وعلى أثر ذلك قد یتعرضون 

 لالختناق). 
 

ما یؤذي األشخاص البالغین. ومن المحتمل أن یرفع نسبة موت ال تدع أحد یدخن حول طفلك. فالدخان یؤذي األطفال أكثر م
). تعرض أطفال المدخنین إلى نسبة أعلى من مشاكل الرئة SIDSاألطفال إلى الضعفین بسبب متالزمة موت الطفل المفاجئ (

نسبة تعرضھم لمتالزمة مما قد یزید  والحساسیة والتھابات األذن واألنف. ویمكن أن یسبب التدخین مشاكل التنفس في األطفال 
). إذا كنت من المدخنین، فأین یمكنك التدخین؟ ماذا ستقول لألصدقاء الذین یوّدون التدخین في SIDSموت الطفل المفاجئ (

منزلك؟ ھل یوجد مكان في الخارج حیث توجھھم إلیھ إذا أرادوا التدخین؟ ھل فكرت باإلقالع عن التدخین؟ قد تكون ھذه فرصة 
 .)NY-QUITS )866قم اتصل على الرحاولة ذلك. ممتازة لك لم

 یا لھ من شعور رائع!!!

http://www.redcross.org/
http://www.heart.org/
http://www.heart.org/
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 نشاطات ممتعة لتفعلھا مع طفلك
مض حّدق النظر في طفلك. الحظ من یو منافسة التحدیق. •

عینیھ أوالً. األطفال یحبون التحدیق في الناس. ستجد نفسك 
 في معركة منافسة قویة!

أربط حول جسمك محمل  لعبة حیوان الكنغر األسترالي! •
طفل وضع طفلك فیھ وقم بأعمالك العادیة التي تنوي عملھا 

من جرف ورق الشجر إلى تغسیل السیارة واللعب مع 
 ا معك.الكلب. سیحب طفلك كل لحظة یقضیھ

ستحب طفلتك سماع  قراءة صفحة الریاضة بصوت عال! •
صوتك، إال أنھا لن تفھم شیئاً مما تقولھ. فأقرأ األشیاء التي 

تحب قراءتھا. فھي ال تمانع ما تقرأه.  اقرأ صفحة 
الریاضة واإلعالنات المبوبة وبرامج التلفزیون. كل ھذا 

 بالنسبة لھا كأغنیة لألطفال.

االلتحام ھو شعور حمیم ملؤه المودة تتقاسماه سویاً أنت وطفلتك. "ھل ستحبني  طفلتي؟" 
األولى بعد والدة طفلتك، من المحتمل أنھا لن تعطیك عالمات بأنك  6-4في األسابیع الـ 

قع، قد تبدو بأن حیاتھا ھي مجرد نوم وأكل وتوسیخ تقوم بوظیفة جیدة كأب. وفي الوا
حفاضھا والبكاء في جمیع األوقات. قد یشعرك كل ھذا بأن طفلتك ال تحبك. ثم ماذا 

یحدث؟ یمكنك أن تتراجع وتتوقف عن إظھار حبك لھا. إال أن مثل ھذا التصرف 
ك ھو سیتدھور، فعلیك أن تتوقف عن ھذا التفكیر. إحدى طرق االلتحام مع طفلت

تخصیص وقت خاص یمكنك أن تقضیھ معھا في المستشفى أو بعد الوالدة في أقرب وقت 
ممكن. ابتسم في وجھھا وأنظر إلى عینیھا وتحّدث لھا. وكلما بكـّرت في بدء تخصیص 
الوقت لطفلتك وعمل أشیاء معھا كلما یزداد االلتحام الواحد منكما تجاه اآلخر. ستتعرف 

ھا التي تبین لك ما ترید. ھل ترید أن تـُحمل، أو تلعب مع أحد أو على األشیاء التي تفعل
النوم؟ ومع مضّي الوقت ستعرف ابنتك بأنھا قادرة على االعتماد تود أن تؤرجح حتى 

علیك. وسیعطیھا ھذا شعور االطمئنان ویساعدھا على أن تفرح بنفسھا. ال یحدث االلتحام 
ین لك وجود رابطة قویة بینكما فوراً. فال تقلق، مرة واحدة؛ وال یوجد نقص فیك إذا لم یتب

 فسرعان ما ستكسب حب قلبك وستكسب حبھا. 
 

بعد مجيء طفلتك إلى البیت، فستشعر أنھ ال یعطیك أحد فرصة لاللتحام معھا. قد یقوم 
أو ال  -أناس آخرون بكل شيء ألنھم یعتقدون بأن اآلباء ال یریدون االنخراط بھذا العمل 

یقومون بھ. معظم الناس یظنون أن وظیفة األب ال تبدأ إال حین وصول طفلھ سن الدراسة في المدرسة. خطأ! إذا  یعرفون كیف
ال یقوم األب بااللتحام مع طفلھ عندما یكون في سن الرضاعة، فسیكون من الصعب عمل ذلك عندما یكبر الطفل. أرضع طفلك 

أفق في اللیل معھ وتمّشى معھ عندما یبكي أو ینّق. فمھما أكثرت من عمل وغّیر حفاضھ واحضنھ وحمّمھ وأرجحھ إلى أن ینام. 
  ھذه األشیاء فلن تكون مفرطاً بھا. كلما أكثرت بھا فھو أحسن لك.

 
وأنھ یستطیع  -أھم ھدیة یمكنك إعطاء طفلك ھو تعلیمھ كیف یثق بك ویعرف بأنك ستكون دائماً مستعداً لمساعدتھ أینما یتطلبھا 

لیك. األطفال الرضع الذي ال یتعلمون كیف یثقوا باآلخرین ینمون وینقصھم شعور االطمئنان أو الفرح أو الثقة االعتماد ع
 بأنفسھم، وال یعتقدون بأن اآلخرین یحبونھم وال یعرفون كیفیة المباالة باآلخرین.
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 كن شریكاً جّیداً 
 أعطھا وقتاً لالستراحة. •
 أظھر لھا بأنك تھتم بشعورھا. •
 دعھا تقضي وقتاً مع أصدقائھا. •
 استمتع معھا بمالعبة الطفل. •
أجد جلیسة أطفال لطفلك وخذ األم للعشاء وحضور  •

 فیلم سینما.حّضر لھا وجبتھا المفضلة
 اطبخ طبقھا المفضل. •
إذھب إلى محل تأجیر الفیدیو وأختر أي فیلم تریده  •

 ج علیھ معھا. وتفرّ 
قم بتدلیك جسمھا واستمع إلى أحداث یومھا. ال تتكلم  •

 عن یومك، بل استمع لما تقولھ. 
حاول كل یوم أن تجد طرقاً صغیرة ومختلفة لتكون  •

 لطیفاً معھا. 

على طریقة نمو عقلھا وارتباطھا باآلخرین  إن الطریقة التي تعامل بھا طفلتك الرضیعة والعنایة والمودة التي تبدیھا لھا تؤثر
والعالم حولھا. ستتعلم أن تثق عندما تعرف بأنك موجود لھا لتواسیھا عندما تبكي وتطعمھا عندما تجوع وتلعب معھا عندما 

حاجة لكل تشعر بالملل وتغّیر حفاضھا عندما تكون مبللة. واحضنھا عندما تشعر بالوحدة. احضنھا عندما تشعر بالوحدة. إنھا ب
ھذه األشیاء لتنمو نمواً صحیاً ملؤه السعادة والذكاء. كثیر من الرجال ال یعتنون باألطفال الرضع أبداً حتى یصبحوا آباء.  
وكثیر من الرجال ال یحبون عمل أشیاء ال یعرفوا كثیراً عنھا لخوفھم أنھم قد یكونون حمقاء. معرفة االعتناء بطفلتك قبل 

 الشعور بارتیاح في وظیفتك الجدیدة كأب. والدتھا سیساعدك على

 التعاون بین األب واألم في تربیة الطفل
بكونك أب، فھي أھم وظیفة ستشغلھا على اإلطالق. وإحدى مھامھا ھو أن تكون شریكاً 

جیداً لألم. وعندما تأتي األم من المستشفى ستشعر أنھا منھكة بالتعب! في الوقت الذي 
ة من امرأة إلى أخرى إال أن جسم األم قد مّر بكثیر من تختلف فیھ تجربة الوالد

المعاناة. ستشعر بأنھا مستنزفة عاطفیاً وجسدیاً وستتطلب إلى مساعدتك للرجوع إلى 
 حالتھا العادیة.

 
مساعدة اآلم في عنایة طفلھا ھي طریقة أخرى تظھر فیھا دعمك لألم. ویمكنك عمل 

وتصفیف شعره وتتناوب معھا في عنایة ذلك بإطعام طفلك وتغییر حفاضھ وتحمیمھ 
الطفل خالل أوقات اللیل إن كنتما تعیشان سویاً والعنایة بطفلك أثناء ذھاب األم للتسوق 

لقضاء احتیاجاتھا.  األب الذي یدعم أم طفلھ ویكون على تواصل معھا، وحتى لو ال 
 .یعیشان مع بعضھما، غالباً ما یحرز أطفالھما تقدماً أحسن في الدراسة
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 المجيء إلى نھایة الطریق
لقد سمعت ھذا من قبل وسنكرر قولھ.  كن ھناك! وعندما نقول "كن ھناك" فال نعني بھذا أن "تقف بجانبھا".  بل نعني أنھ 

 یتطلب منك أن تظھر لطفلك بأنك دائماً جدیر بالثقة واالعتماد، وأنك دائماً مستعد للمساعدة ومھتم ومبالي. 
 

فلك أن ینمو لیكون شخصاً یمكنك االفتخار بھ، فسیطلب منك أن تریھ الطریق إلى ذلك المآل. فشریكتك إذا كنت ترید من ط
تحتاج أن تعرف بأن ھناك رجل یھتم بھا ویفكر بأنھا مھمة. إن دعمك لھا حینما تلد الطفل ھو كل ما ستتذكره في السنین 

 القادمة. 
 

على نوم كاف والتمرین واالبتعاد عن تعاطي المخدرات والشرب المفرط ساعد نفسك وطفلك بتناول األكل الصحي، والحصول 
للمسكرات. خصص وقتاً لنفسك. صدق أو ال تصدق، لتكون والداً جیداً، علیك أن تخصص وقتاً لنفسك وفعل األشیاء التي 

اب الفیدیو أو التمرین تستمتع بعملھا مع طفلتك أو شریكتك. أشیاء مثل الذھاب مع أصحابك أو عزف الموسیقى أو لعب ألع
الریاضي أو المطالعة. إن الخروج أحیاناً من المنزل مفید لنفسیتك. فیعطیك فرصة لالسترخاء والتفكیر بأشیاء أخرى. وترجع 
منتعشاً وجاھزاً لفعل "أشیاء للطفل". ال تطول في مشاوریك، ولكن خصص بعض الوقت لنفسك. ھناك وقت لألصدقاء ووقت 

 لألبوة. 
 

 تنسى بأن طفلك بحاجة لك! قلیل ما یمكن مقارنتھ لحب الطفل أو لنوم الطفل بین ذراعیك أو لحضن طفل خائف من ولكن ال
كابوس أو أن ترى طفلك مبتھجاً لتحطیم قلعة من الرمل. وكل ما یحدث على الطریق، سیكون لألب دائماً مكانة خاصة في قلب 

 طفلھ.
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 طاقة واحتفظ بھا معكقص ھذه الب
 

 أشیاء مھمة یلزم تذكـّرھا:
 

 اسم الطبیب
 رقم الھاتف

 عنوان الطبیب
 اسم ورقم ھاتف العیادة

 أمور أخرى
 

 عندما یحین موعد الذھاب إلى المستشفى:
 (إمأل ھذه المعلومات قبل أن یحین موعد الوالدة)

 رقم ھاتف سیارة الخدمة / التاكسي
 اسم ورقم ھاتف المستشفى

 وان المستشفىعن
 

 أرقام ھاتفیة أخرى مھمة
 دار الرعایة

 المدرسة:
 جلیسة األطفال
 أقارب/أصدقاء

 أمور أخرى
 

 ما المالبس واألوراق المھمة واألغراض التي تحتاج لھا ألخذھا معھا إلى المستشفى؟
 

 المواعید الطبیة السابقة للوالدة:
 التاریخ:
 الوقت:
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 غیر ذلك:

 
 
 

childsupport.ny.gov 
888-208-4485 )TTY 866-875-9975( 

 
 
 

 صورة نمرة سیارة الوالد الجدید
 مكتب والیة نیویورك للمعونات المؤقتة ومعونة العجز
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