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به سفر فرزندداری تان خوش آمدید!
پدر /مادر شدن یک زمان هیجان انگیز است ،اما برای پدر و مادر
جدید می تواند یک زمان تغییر بزرگ و یک دوره گذار چالش
برانگیز نیز باشد.
همان طوری که شما و نوزاد شما همدیگر را می شناسید ،حکومت
کارگری اندروس ( )Andrews Labor Governmentخوشحال است که
مجموعه ای از ضروریات را برای کمک به شما در این سفر فرزندداری تان تهیه
کند.
تمام این محصوالت استانداردهای ایمنی استرالیا را برآورده می کنند و توسط گروهی
از کارشناسان در مورد خواب و آرام گیری ،انکشاف زبان ،فرزندداری ،ایمنی طفل و
یادگیری زودهنگام تهیه شده است.
بسته نوزاد شما شامل این کتابچه معلومات مهم در مورد رشد طفل شما در چند هفته و
ماه اول  ،ایمنی طفل ،لذت بردن از کتاب همراه با طفل خود و تماس های عاجل است.
این مجموعه توسط شبکۀ پرورش اطفال تهیه و ترتیب شده است و من شما را تشویق
می کنم که از raisingchildren.net.au.معلومات بیشتری بگیرید.
تولد نوزاد شما را به شما تبریک می گویم و برای شما و خانوادۀ شما در سفر فوق
العادۀ که پیشرو دارید موفقیت آرزو می کنم.

Jenny Mikakos MP
وزیر صحت و
وزیر خدمات امبوالنس
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به سفر فرزندداری تان خوش
آمدید
این راهنما به این منظور طراحی شده است که به شما در سیر در
جهان طفل شما ،درک اشارت های طفل شما و ایجاد رابطه و دلبستگی
قوی در ماه های اولیه کمک کند.
عالوه بر این راهنما ،لطفا به کتاب سبز یادگیری و انکشاف صحت من مراجعه
کنید ،که در هنگام تولد نوزاد شما در شفاخانه به شما داده می شود.

هفتۀ اول نوزاد شما

.1
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 .3پیوند برقرار کردن با نوزاد تان
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 .12حالت عاجل و تماس های مفید
4

 .1هفتۀ اول نوزاد شما
چه می توان انتظار داشت
نوزاد شما اولین هفته های خود را با خوردن ،خوابیدن ،و برقرار کردن
پیوند با شما سپری می کند.
شما می توانید با نوزاد خود از طریق گذراندن وقت ،نوازش کردن ،گپ
زدن و لبخند زدن پیوند برقرار کنید.
در حالی که نوزاد شما بیشترین اوقات را می خوابد ،احتماال یک مدتی را در بر
می گیرد تا شما یک الگو یا روال خوراک و خواب در او ببینید.
نوزاد شما اولین هفتۀ زندگی خود را با سازگاری با محیط جدید خود می گذراند.
دنیای بیرون از دنیای داخل رحم بسیار متفاوت است .رحم تاریک است ،درجۀ
حرارت آن ثابت و سر و صدا خاموش است .شما می توانید با استفاده از مهربانی،
عشق ،امنیت ،توجه  -و نوازش و لبخند زیاد به طفل خود کمک کنید تا به جهان
خارج عادت کند.
اگر شما در مورد طفل خود تشویش دارید ،با پرستار صحت طفل و مادر ( ،)MCHداکتر
خانوادگی یا داکتر متخصص اطفال صحبت کنید ،یا به خط تلفونی خاص  MCHبه شمارۀ
 - 13 22 29هفت روز در هفته  24ساعت در روز برای مشوره زنگ بزنید.

از خودتان نیز مراقبت کنید
این به معنای این است که خوب غذا بخورید و زمانی که نوزاد شما خواب است
بخوابید یا استراحت کنید ،که به شما کمک می کند که احساس خستگی کمتر بکنید.
هنگامی که شما احساس می کنید که آماده اید ،به آرامی به فعالیت بدنی بازگردید.
بد نیست که در صورت ضرورت از خانواده و دوستان کمک بخواهید.
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هفته های اول
تغذیه و خواب
نوزاد شما بیشتر وقت ها در خواب است ،و برای غذا خوردن بعد از هر چند
ساعت محدود بیدار می شود .نوزادان نمی توانند ’تمام شب بخوابند‘ .آنها شکم
خیلی کوچک دارند ،بنابراین باید زود زود بیدار شوند وغذا بخورند .اکثر نوزادان
در هر  2–4ساعت ضرورت به خوردن غذا دارند ( 8-12بار غذا در هر
 24ساعت).

برقراری پیوند و ارتباط
نوزاد شما صدای شما را تشخیص می دهد – آخر او به صدای شما و صداهای
اعضای خانواده شما از درون رحم برای نه ماه گذشته گوش داده است .شما با
استفاده ازصدا ،لمس ،بینایی و بویایی خود می توانید با نوزادتان ارتباط برقرار
کنید .طفل شما برای برقراری ارتباط با شما راه های خاص خود را دارد  -حتی
اگر او هنوز نمی تواند لبخند بزند.

گریه کردن
گریه کردن نوزادان طبیعی است ،اما اگر شما ندانید که
طفل شما چه چیزی را با گریه به شما می گوید ،می تواند
سبب پریشانی شما شود .اگر نوزاد شما گریه می کند،
می توانید به او غذا بدهید ،پوشک او را تبدیل کنید ،در
آغوش بگیرید یا آرام آرام او را تکان بدهید ،گپ بزنید یا
آواز بخوانید ،یا او را حمام گرم و آرامش بخش بدهید.

6

رشد
هنگامی که شما در هر روز با نوزاد خود وقت سپری می
کنید او چیزهای زیادی را یاد می گیرد .مغز او بزرگ می شود و رشد می کند ،به
طوری که طفل شما می بیند ،می شنود ،بوی می کند و جهان اطرافش را لمس می
کند .نوزاد شما به طور غیرارادی در رفلکس چنگ زدن دست های خود را بسته
خواهد کرد و با صداهای بلند و ناگهانی تکان خواهد خورد.

مشکالت معمول صحی
بعضی از مشکالت معمول صحی عبارتند از :کاهش وزن ،چسپندگی چشم و دانه
های پوستی مانند پوستک سر ( ، )cradle capدانه های پوشک ،گرم دانه،
اگزیما ،و پوست خشک .اگر چیزی درست به نظر نمی رسد و شما در مورد
نوزاد خود تشویش دارید ،به دنبال کمک طبی باشید .با پرستار MCHخود ،به
خط تلفونی  MCHدر  13 22 29یا GPخود تماس بگیرید.

معاینات نوزاد
پرستار ( MCHصحت طفل و مادر) معموال در اولین یا دومین هفته پس از تولد،
از شما و نوزاد شما در منزل دیدن خواهد کرد .نزدیکترین مرکز MCHبه شما،
به طورمجانی شما و نوزاد شما را معاینه می کند .هنگامی که برای معاینات خود
می روید ،زمان خوبی برای سواالت است .قبل از معاینات لیستی از سواالت را
بنویسید تا فراموش نکنید که از پرستار چیزی را که می خواهید بدانید بپرسید.
پشتیبانی  MCHمی تواند از طریق خط تلفونی  MCHدر  13 22 29هفت روز
در هفته  24ساعت در روز از طریق اپ  MCHقابل دسترس باشد.
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 .2زبان بدن نوزاد
نوزاد به شما چه می گوید؟
اگر به آن چه که طفل شما می کند نگاه کنید ،به شما کمک خواهد کرد
که زبان بدن طفل و سایر اشارت های طفل را درک کنید.
درک کردن و جواب دادن به زبان بدن طفل
اطفال برای گفتن آنچه که آنها می خواهند ممکن است از کلمات استفاده نکنند ،اما
آنها قطعا راه خاص خود را دارند که به شما بگویند که مسئله چه است.
زبان طفل تان به شما می گوید که آیا او بیدار و آماده هست تا بازی کند ،ناراحت
است ،بهانه گیر ،گرسنه یا در مراحل مختلف خواب است.
طفل شما همچنین ممکن است از زبان بدن استفاده کند تا به شما نشان دهد که می
خواهد با شما ارتباط برقرارکند و پیوند خود را تقویت کند.
تماس چشم یکی از راه هایی است که نوزاد شما به شما می گوید که او توجه شما
را می خواهد.
دور دادن سر و چشم ها به طرف شما
نشان می دهد که او توجه شما را می
خواهد.
دست دراز کردن اشارت دیگری است که
نشان می دهد طفل شما توجه شما را می
خواهد.
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 raisingchildren.net.auرا جستجو کنید
اشارت های نوزاد :راهنماهای ویدیویی

اشارت های طفل
برای دیدن سلسله ای از ویدیوها از  raisingchildren.net.auبازدید
کنید .این ویدیوها به شما کمک می کند که اشارت هایی را که طفل شما می دهد
بشناسید و چگونه جواب بگویید.
ویدیو ها شامل این موضوعات اند:
• اشارت های طفل که می گوید
“من خسته ام”
• اشارت های طفل که می گوید
“من گرسنه ام”
• اشارت های طفل که می گوید
“من می خواهم بازی کنم”
• اشارت های طفل که می گوید
“من می خواهم استراحت داشته باشم”
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 .3برقرار کردن پیوند با نوزاد تان
برقرار کردن پیوند و دلبستگی
پیوند بین شما و نوزاد تان بخش حیاتی از رشد او است و اساسی را
برای رفاه عاطفی او فراهم می می سازد.
در اینجا چند نظر وجود دارد:
•به طور منظم نوزاد خود را لمس و بغل کنید .سعی کنید به آرامی طفل خود را
بجنبانید یا او را مقابل خود ،پوست بر روی پوست نگه دارید.
•گریه او را جواب بگویید .شما ممکن است همیشه نتوانید بفهمید چرا نوزاد شما
گریه می کند اما با جواب دادن ،شما به طفل خود کمک می کنید که احساس
امنیت کند.
•از لحاظ جسمی به نوزاد خود احساس ایمنی بدهید .هنگامی که طفل خود را
می گیرید ،پشت سر و گردن او را به خوبی نگه دارید .ایمن پیچانیدن طفل
تان ،احساس امن بودن در رحم را دوباره به او می دهد.
این درست و طبیعی است اگر شما به صورت فوری احساس پیوستگی نکنید.
برقرار کردن پیوند و دلبستگی گاهی اوقات ممکن است چند هفته یا چند ماه را
در بر گیرد تا طفل خود را بشناسید و
درک کنید.
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 raisingchildren.net.auرا جستجو کنید
پدران :راهنمایی ویدیویی

پدر شدن می تواند یک منحنی شیب دار
یادگیری باشد .شنیدن از تجارب دیگر
پدران ممکن است کمک کند.
نظرات برای برقراری پیوند با طفل تان
شما می توانید با دادن چیزهایی که به آنها نگاه کند ،گوش کند و احساس کند ،با
نوزاد خود پیوند برقرار کنید .این باعث می شود تا مغز طفل شما کار کند و رشد
کند .این نظرات را به کار ببرید:
•با نوزاد خود تا جایی که می توانید با لحن تسکین دهنده و آرامش بخش گپ
بزنید .در مورد آنچه که انجام می دهید گپ بزنید یا قصه بگویید.
•آواز بخوانید .نوزاد شما احتماال پایین و باالیی صداهای آهنگ ها و موسیقی،
و همچنین ریتم ها دوست دارد.
•در هنگام گپ زدن ،آواز خواندن و اشارت های صورت در آوردن ،به چشمان
نوزاد خود نگاه کنید.
•حس لمس نوزاد خود را تحریک کنید .از وقت تولد ،نوزاد شما می تواند حتی
مالیم ترین تماس را احساس کند .در حالی که پوشک او را تبدیل می کنید،
سعی کنید به آرامی پای او را با پارچه نرم نوازش دهید.
پیوند برقرار کردن و دلبستگی این است که همیشه به نیازهای نوزاد خود با
عشق ،گرمی و مراقبت جواب بدهید .هنگامی که شما این کار را می کنید ،شما
یک فرد خاص ،مورد اعتماد در زندگی طفل خود می شوید .پیوند برقرار کردن
و دلبستگی به طفل شما کمک می کند تا از نظر احساسی و جسمی رشد کند.
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به اشتراک گذاشتن کتاب ها و برقرار کردن ارتباط
برقرار کردن ارتباط با طفل تان هیچ وقت زود نیست .خواندن ،قصه گفتن ،گپ
زدن و آواز خواندن با طفل تان به او کمک می کند تا در مورد صداها ،کلمات و
زبان یاد بگیرند .این کار تخیل طفل شما را تحریک می کند و به آنها در یادگیری
در مورد جهان اطرافشان کمک می کند .این یک زمان عالی برای شماست که با
طفل تان پیوند برقرار کرده و با او وقت سپری کنید.
به اشتراک گذاری قصه ها فقط به این معنی نیست که با طفل تان بخوانید .حتی
نوزادان خیلی خرد سن می توانند از تجربۀ به اشتراک گذاشتن کتاب ها با شما
یاد بگیرند .بسته نوزاد شما شامل چهار کتاب است که می توانید آنها را همزمان
با رشد آنها به اشتراک بگذارید و با طفل خود بخوانید .هنگام به اشتراک گذاری
کتاب ها:
•به عکس ها با هم نگاه کنید  -چیزهای آشنا و جدیدی را که طفل شما می
تواند ببیند نام بگیرید و به آنها اشاره کنید .هر قدراطفال بیشتر بشنوند ،کلمات
بیشتری را یاد می گیرند.
•به آرامی بخوانید و در هر صفحه وقت صرف کنید .این کار اجازه می دهد که
طفل شما روی عکس ها تمرکز کند.
•هنگام خواندن ،لحن و آهنگ صدای خود را تغییر دهید .این به طفل شما
اجازه می دهد تا صداهای مختلف گفتار را درک کند  -به آنها کمک می کند تا
خودش صدا کشیدن را یاد بگیرد.
از  raisingchildren.net.auدیدن کنید و برای معلومات و ویدیوهای
بیشتر در مورد رشد مهارت های زبان طفل تان ‘ ’languageرا جستجو کنید.
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 .4شیر مادر و تغذیه با چوشک
غذا دادن به نوزاد تان
نوزادان هر  2-3ساعت ضرورت به غذا دارند .طفل شما بهترین مفاد
تغذیه ای را از شیر مادر دریافت می کند ،چه به صورت مستقیم از
پستان خود شیر بدهید یا شیر خود را در چوشک تخلیه کرده به او
بدهید.
شیر مادر
طبیعت شیر مادر را برای نوزادان انسان طراحی کرده است .این شیر دارای مواد
مغذی است که نوزاد شما برای رشد و انکشاف خود ضرورت دارد و طفل شما را
در مقابل عفونت و امراض محافظت می کند .تغذیه با شیر مادر رایگان و راحت
است و می تواند پیوند بین شما و نوزاد شما را تقویت کند.

غذا دادن با چوشک
اگر طفل شما همیشه نمی تواند به طور مستقیم از پستان شما تغذیه کند ،شما می
توانید انتخاب کنید که شیر خود را در چوشک تخلیه کرده به او بدهید .این کار
باعث می شود که عرضۀ شیر شما ادامه یابد و اطمینان حاصل شود که طفل از
مزایای شیر مادر استفاده می کند .یا شما ممکن است بخواهید شیر پودری خاص
نوزاد ( ،)infant formulaکه یگانه جایگزین ایمن برای شیر مادر است به
طفل خود بدهید .هنگام استفاده از این شیر ،قبل از تغذیه نوزاد ،مهم است که تمام
وسایل تغذیه با چوشک را تعقیم کنید .برای مشوره در مورد تغذیه با چوشک،
با پرستار صحت طفل و مادر یا خط تلفونی MCHبه شمارۀ  13 22 29تماس
بگیرید.
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 raisingchildren.net.auرا جستجو کنید
ویدیوهای تغذیه با شیر مادر

برای دیدن سلسله ای از ویدیو ها که معلومات وسیع در مورد تغذیه با شیر مادر
ارائه می کند به  raisingchildren.net.auمراجعه کنید .
ویدیو ها شامل این موضوعات اند:
• چگونگی تغذیه با شیر مادر
ایجاد یک دلبستگی خوب
• چگونگی تغذیه با شیر مادر
وضعیت های تغذیه با شیر مادر
• سواالت معمول تغذیه با شیر مادر:
تف کردن ،خوردن غذاهای خاص
• سواالت معمول تغذیه با شیر مادر:
چالش ها ،کمک گرفتن
پرستار  MCHشما و انجمن تغذیه با شیر مادر
استرالیا(انجمن تغذیه با شیر مادر استرالیا) می تواند
معلومات مفید در مورد تغذیه با شیر مادر به شما بدهند.
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 .5خواب نوزاد
مراقبت روزانه
نوزاد شما طوری برنامه ریزی شده است که به طور متفاوت از شما
خواب کند .چیزهایی را که شما باید بدانید در این جا یادآوری می شود.
•نوزادان معموال حدود  16ساعت در هر  24ساعت خواب می کنند و 2-3
بار در شب برای غذا بیدار میشوند.
•نوزاد نمی داند که شب ها مردم می خوابند .نوزاد شما در طول روز و شب،
چند بار و هر بار به مدت تا چهار ساعت خواب می کند.
•وقتی نوزادان بیدار هستند ،معموال غذا می خورند .پس از تغذیه ،نوزاد شما
احتماال میخواهد دوباره به خواب برود .این به این معنی است که “زمان
بازی” در این سن بسیار کوتاه است.
•زمانی که طفل شما در حدود سه ماهه است ،ممکن است او شروع کند که در
یک الگوی خواب  4تا  5ساعت در شب استقرار یابد .به یاد داشته باشید که
تا شش ماهگی بسیاری از نوزادان هنوز در شب به غذا و کمک به آرام گیری
ضرورت دارند.
اگر نوزاد شما قبل از موقع یا کم وزن تولد شده است ،پرستار  ،MCHداکتر
خانواده یا داکتر متخصص اطفال ممکن است توصیه کند که طفل خود را فقط
برای یک مدت معیین به خواب بگذارید و بعد بیدار کنید و غذا بدهید.
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 .6گریه کردن
مراقبت روزانه
گریه کردن طریقۀ عمدۀ ارتباط گیری نوزاد شما است.
مهم است به یاد داشته باشید که اطفال همه گریه می کنند .گریه معموال در حدود
سن  6-8هفتگی به اوج می رسد و سپس شروع به بهتر شدن می کند.
اگر شما در مورد گریه نوزاد خود تشویش دارید ،لطفا با پرستار  ،MCHداکتر
عمومی ،داکتر متخصص اطفال در این مورد مشوره کنید ،یا برای مشوره به
شماره  MCHبه  13 22 29هفت روز در هفته  24ساعت در روز تماس گرفته
می توانید.
اگر طفل شما گریه می کند ،این چک لیست را به کار ببرید:
•آیا طفل گرسنه است؟ نوزادان در هر  2–3ساعت ضرورت به تغذیه دارند.
•آیا طفل ضرورت به دلداری دارد؟ سعی کنید که طفل را در موقعیت گهواره
قرار دهید ،آرام آرام تکان بدهید ،راه بروید ،زمزمه کنید یا آواز بخوانید.
•آیا طفل خسته است؟ سعی کنید طفل را با مالیمت اما محکم بپیچانید .بعد طفل
را در یک جای امن به خواب بگذارید.
•آیا طفل ضرورت به تبدیل پوشک دارد؟ پوشک را تبدیل کنید و اگر طفل دچار
دانه های جلدی است ،نشیمنگاۀ او را با آب پاک بشویید ،به آرامی مالش دهید
که خشک شود و از یک کرم پوشک استفاده کنید.
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 raisingchildren.net.auرا جستجو کنید
ویدیوی گریه طفل

•آیا طفل ضرورت به عارق زدن دارد؟ سعی کنید طفل را راست نگهدارید و به
آرامی پشت او را مالش دهید.
•آیا طفل مریض است؟ درجۀ حرارت بدن او را ببینید .گرمی متوسط بدن
 37درجه سانتیگراد است .اگر تشویش دارید با داکتر خانوادگی خود صحبت
کنید.
بعضی اوقات اطفال بدون هیچ دلیلی واضح گریه میکنند و کمک خواستن همیشه
درست خواهد بود .اگر احساس می کنید که نمی توانید با این مشکل مقابله کنید،
طفل را در جای امن ،مانند تخت خوابش قرار دهید و یک مدتی را وقفه بگیرید تا
آرامتر شوید .شما می توانید از یک شخص دیگر بخواهید که طفل را بگیرد یا با
خط تلفونی  MCHبه  13 22 29تماس بگیرید.
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روش های آرام کردن
وقتی که طفل شما گریه می کند ،از بعضی از این
روش های مفید استفاده کنید:
•طفل خود را در کراچی گگ اطفال قرار
دهید و به پیاده روی بروید.
•طفل خود را حمام آرام بخش و گرم
بدهید .در زمانی از روز که طفل شما
بیشتر گریه می کند از یک دوست یا یکی
از نزدیکان خود کمک بخواهید.
•اگر زیاد خسته نیستید ،می توانید برای
رانندگی بروید .حتی اگر طفل شما به
گریه کردن ادامه دهد ،گاهی اوقات مقابله
کردن با آن در زمانی که در حرکت هستید آسانتر می شود.
•اگر احساس خستگی می کنید ،طفل خود را در جایی امن نگه دارید و پنج دقیقه
ای را وقفه بگیرید .گذاشتن طفل که چند دقیقه گریه کند ،به آنها آسیب نمی
رساند و می تواند به شما کمک کند که چیزها را تحت کنترول داشته باشید.
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 .7ایمنی
خواب محفوظ

نوزادان را به پشت شان بگذارید که بخوابند .این ایمن ترین وضعیت
برای نوزادان سالم است تا از مرگ ناگهانی دوران نوزادی ()SUDI
جلوگیری شود.
هنگامی که طفل شما می تواند دور بخورد ( در حدود  4-6ماهگی) ،به پشت
قرار دادن او برای خواب را ادامه دهید ،اما اجازه دهید تا وضعیت خواب خود را
خودش پیدا کند.
•اطمینان حاصل کنید که سر و روی طفل شما در وقت خواب پوشانیده نشود.
•طفل خود را در تختخواب طفل قرار دهید ،طوری که پاهای او نزدیک انتهای
پایینی باشد.
•بطور محفوظ در روجایی بپیچانید.
•شما می توانید به جای کمپل از یک کیسه خواب ایمن خاص نوزاد مانند یکی
که در بسته طفل به شما داده شده است ،استفاده کنید .کیسه خواب با گردن و
بازوهای مناسب و بدون کاله ،محفوظ ترین است.
•از تختخواب طفل که مطابق استانداردهای ایمنی استرالیا است و یک تشک به
اندازۀ مناسب استفاده کنید.
•اسباب بازی های نرم ،بالش ها ،لحاف ها ،پوست گوسفند و ضربه گیرهای
تختخواب طفل را از تختخواب طفل بیرون نگه دارید.
•اگر می توانید طفل خود را در  6–12ماۀ اول در تختخواب طفل در اتاق خود
قرار دهید.
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پیچانیدن محفوظ
پیچانیدن بعضی از اطفال را آرام می کند.
نوزاد خود را از هنگام تولد تا هنگامی که بتواند روی شکم خود ( 4-6ماه) بغلتد
بپیچانید .اگر طفل شما نمیخواهد که پیچانیده شود ،به جای آن ،یک کیسه خواب
محفوظ نوزاد به کار ببرید .هنگامی که طفل شما شروع به غلت زدن می کند،
دیگر نباید آنها را برای خواب بپیچانید.
برای پیچانیدن از پارچه نخی نازک یا مشلین استفاده کنید .بطور محکم ،اما نه
خیلی محکم بپیچانید تا طفل شما بتواند پاهای خود را به طور کامل دراز کند.
در آب و هوای گرم ،طفل شما فقط نیاز به یک زیر پیراهنی و پوشک در زیر
قنداق پیچی خود دارد .گرمی بیش از حد به  SUDIربط داده شده است ،بنابراین
در هنگام خواب ،سعی کنید طفل را در یک گرمای مطبوع و راحت نگه دارید.
در آب و هوای مطبوع ،طفل خود را یک خرسک نازک بپوشانید و بعد بپیچانید.
اجازه ندهید که قنداق پیچی سر ،گوش و زنخ طفل را بپوشاند .اگر بیش از حد باال
بپیچانید راۀ تنفس طفل را می بندد و باعث گرمی بیش از حد او می شود.
نوزاد خود را لباس گرم ،اما نه داغ بپوشانید.
سر طفل خود را در داخل خانه نپوشانید  -اجازه دهید که طفل شما در یک حالت
مطبوع باشد نه زیاد گرم .نگران نباشید اگر دست و پاهای طفل شما خنک باشند –
این طبیعی است.
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راهنمای گرماسنج اتاق خواب محفوظ Red Nose
گرما سنج اتاق خواب محفوظ

>< 16C 18C 20C 22C 24C 26C
مطبوع /سرد*

خفیف /گرم*

داغ  /داغتر*

* هوا و اتاق

تنها پوشک
زیر پیراهنی

14C 16C 18C 20C 22C 24C 26C+

لباس آستین کوتاه ( بدون پا)

0.2/0.3 TOG

لباس تمام بدن (نخی)
پای جامه ( فالنیل)

1.0 TOG

2.5 TOG

3.5 TOG

 Red Noseتوصیه های شش گانۀ مبنی بر شواهد ذیل ما را برای
خواب دادن ایمن طفل و کم کردن احتمال خطر توصیه می کند:

 .1نوزاد را بر پشت بخوابانید
 .2سر و صورت او را نپوشانید
 .3قبل و بعد از تولد ،طفل را دور از دود نگهدارید
 .4محیط خواب شب و روز طفل را امن نگهدارید
 .5طفل را در تختخواب محفوظ طفل در اتاق والدین بخوابانید
 .6شیر مادر به طفل بدهید.

www.rednose.org.au

درجه بندی  TOGچیست؟
 TOGمخفف thermal
 overall gradeبه معنای
درجه مجموعی حرارت است .این
یک سیستم درجه دادن به کیسه های
خواب طفل با توجه به گرمی که
می دهند ،می باشد .از کیسه های با
درجۀ پایین تر در آب و هوای گرم
استفاده می شود و از کیسه های
با درجه باالتر در هوای سردتر
استفاده می شود.

سلب مسئولیت :این گرماسنج تنها به منظور استفاده به حیث
یک راهنما در نظر گرفته شده است.
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 .8دندان درآوردن
مراقبت از دندان
مراقبت خوب از دندان ها حتی باید قبل از بیرون شدن دندانهای اول
آغاز شود.
برای اکثر نوزادان ،دندان ها بین  6–10ماهگی شروع به بیرون شدن می کنند.
وقتی که هر دندان طفل به سطح بیره می رسد ،بیره برای ظاهر ساختن دندان باز
می شود.
شما می توانید قبل از این که دندان اول ظاهر شود ،شروع به پاک کردن و
مراقبت از بیرۀ طفل خود بکنید .فقط بیره های طفل را با آهستگی دو بار در روز
با استفاده از گاز پانسمان پاک ،مرطوب شستشوی روی پاک کنید.
برای کمک به راحت ساختن یک طفلی که دندان می درمی آورد ،می توانید این
کار ها را انجام دهید:
•به آرامی بیرۀ طفل خود را با انگشت پاک بمالید  -باید مطمئن شوید که ابتدا
دستهای خود را بشویید.
•چیزی به طفل خود بدهید که دندان بزند ،مانند یک برس دندان سرد (اما نه
یخزده) ،چوشک یا حلقۀ دندان ،مثل یکی که در بسته نوزادتان داده شده است.
•چیزی سختی به طفل خود بدهید ،مانند بسکیت بدون قند که بمکد.
اگر نوزاد شما هنوز ناراحت یا پریشان است ،ممکن است این زمانی باشد که
پرستار  MCHیا داکتر خانوادگی خود را ببینید .دندان درآوردن نباید مشکل باشد.
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مراقبت از دندانهای اولیه
به محض این که دندان ها ظاهر می شوند ،می توانید آنها را دو بار در روز
(صبح و قبل از خواب) پاک کنید .یک روی شوی پاک و مرطوب یا گاز پانسمان
را به دور انگشت خود بپیچانید و پیش و پشت هر دندان طفل تان را پاک کنید.
اگر برای طفل شما مشکلی نباشد،
می توانید یک برس کوچک و نرم را
که برای اطفال زیر دو سال طراحی
شده است ،مانند آن یکی که در بسته
نوزادتان داده شده است به طفل تان
معرفی کنید .تا سن  18ماهگی طفل
تان ،فقط از آب روی برس استفاده
کنید .بعد از آن می توانید به اندازۀ
نخود خمیر دندان با مقدار کم فلوراید
را روی برس بگذارید.
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 .9صحت در گرمی
حفاظت از آفتاب
سایه ،لباس و کاله بهترین راۀ محافظت از نوزادان کمتر از  6ماه می
باشد ،زیرا کرم ضد آفتاب برای این گروه سنی توصیه نمی شود.
کاله :کاله از روی ،گردن و گوش طفل شما در مقابل اشعه ماورای بنفش ()UV
آفتاب محافظت می کند .کالۀ شپو با لبۀ پهن و کالۀ لژیونر (کالۀ که پشت گردن را
می پوشاند) بهترین محافظت را ارائه می دهد ،مانند کالۀ آفتابی که در بسته نوزاد
شما داده شده است.
یک کاله نرم را انتخاب کنید ،طوری که طفل شما در حالی که آنرا به سر دارد
بتواند به راحتی بخوابد .به خاطر داشته باشید که شما باید از خود نیز محافظت
کنید  -اگر شما کاله بپوشید ،طفل شما یاد می گیرد که شما را کاپی کند.
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کرم ضد آفتاب :برای اطفال خرد سال و نوزادان  6ماهه یا بیشتر از یک کرم
ضدآفتاب با عامل حفاظت از آفتاب (SPF) 30یا باالتر ،مقاوم در برابر آب
استفاده کنید و آنرا روی پوست ،دست ها و سایر قسمت های پوست طفل که توسط
لباس پوشیده نشده است ،بمالید .کرم ضد آفتاب اشعه ماوراء بنفش را فیلتر می
کند ،اما به طور کامل آن را مسدود نمی کند .شما باید در سایه باشید و فرزندتان
را لباس حفاظت از خورشید نیز بپوشانید.
در آب و هوای گرم ،اطفال را به طور مکرر
تغذیه کنید و نوشیدنی های آب اضافی برای
جلوگیری از کم شدن آب بدن به طفل
بدهید.
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 .10فرزندداری و روابط
زندگی خانوادگی
فرزندداری همیشه به طور طبیعی نمی آید .با ادامه دادن همه والدین
آن را یاد می گیرند .همه والدین می توانند اشتباه کنند ،و از طریق
تجربه یاد بگیرند.
فرزندداری ضرورت به مشاهده ،درک ،پایداری ،تخیل ،صبر ،صداقت و انرجی
دارد!

روابط خانوادگی
روابط خانوادگی بیشترین تأثیر را بر رشد طفل شما دارد ،روابط خانوادگی خوب
به اطفال کمک می کند احساس امنیت و دوست داشته شدن کنند .ناسازگاری یک
بخش طبیعی روابط بین همسران است و ایجاد روش هایی برای مدیریت فشار و
ناسازگاری برای شما ،روابط تان و فرزندان تان خوب است .برای راهنمایی در
مورد مدیریت ناسازگاری ،به  raisingchildren.net.auمراجعه کنید.
در 6-8هفتۀ اول پس از تولد نوزاد از خود یا از روابط خود بیش از حد توقع
نداشته باشید .این یک زمان گذار است و مهمترین چیز شناختن طفل تان و
“غلبه بر” محرومیت خواب است.
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 .11فعالیت های تفریحی برای خانواده ها
•کتابخانه های عمومی ویکتوریا – جلسات قصه گویی در کتابخانه عمومی
محلی شما برای اطفال  0تا  6ساله رایگان است و فرصت هایی را برای
مالقات با دیگر خانواده ها ،به اشتراک گذاشتن راهنمایی ها ،ایجاد دوستی
و لذت بردن از زمان در فضای جامعه تان فراهم می کند .کتابخانه ها برای
پیوستن مجانی هستند و امانت گرفتن کتاب عالقه به خواندن را تشویق می
کند .یک کارت مثنی کتابخانه در بسته طفل شما موجود است .برای تبدیل این
کارت با کارت واقعی کتابخانه جهت امانت گرفتن کتاب ،و پیدا کردن کتابخانه
عمومی محلی خود از  publiclibrariesvictoria.net.auبازدید
کنید.
•کتابخانه های اسباب بازی  -اسباب بازی های آموزشی
با کیفیت ،که تمام مراحل رشد و نمو و تخیل طفل شما را
تحت پوشش قرار می دهد با مصرف کم برای خانواده ها
ارائه می کند .کتابخانه اسباب بازی محلی خود را از این
جا پیدا کنید:
toylibraries.org.au/find-a-toy-library
•گروه بازی ویکتوریا  -گروه های بازی ،اطفال خرد سال ،والدین و خانواده ها
را گردهم می آورند تا به طفل شما در یادگیری و رشد از طریق بازی کمک
کند .پیوستن به یک گروه بازی مجانی است .برای جزئیات چگونگی پیوستن
به آن  playgroup.org.auرا ببینید.
•به پارک های محلی و زمین های بازی ،که در آن چیزهای زیادی برای دیدن،
انجام دادن و جستجوی برای طفل تان وجود دارد بروید.
•برای دسترسی به معلومات مربوط به رویدادهای خانوادگی در منطقه تان از
وب سایت شورای محلی خود بازدید کنید.
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 .12حاالت عاجل و تماس های مفید
امبوالنس /پولیس /اطفائیه

000

مرکز معلومات مسمومیت

13 11 26

خط تلفونی بحران محافظت طفل

13 12 78

الیف الین (	)Lifeline

13 11 14

تماس های مفید
خط تلفونی صحت طفل و مادر ( 24ساعت)
انجمن تغذیه با شیر مادر استرالیا

13 22 29
1800 686 268

 ( PANDAانجمن اضطراب و افسردگی قبل از والدت)
1300 726 306
Beyond Blue

1300 224 636

Red Nose

1300 998 698

خدمات ترجمانی تلفونی

13 14 50

Parentline

13 22 89

 24( Nurse-on-Callساعت)
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1300 60 60 24

سازمان های ذیل معلومات و منابع مفید را که ممکن است شما بخواهید به آنها
دسترسی داشته باشید ،ارائه می دهند:
•معلومات صحت اطفال شفاخانۀ شاهی اطفال
()Royal Children’s Hospital
•Kidsafe
•تیم معلومات جامعه شفاخانۀ شاهی اطفال
•Red Nose
•انجمن تغذیه با شیر مادر استرالیا
•PANDA
•گروه بازی ویکتوریا
جهت دسترسی به معلومات بیشتر در مورد سازمانهای فوق لطفا
 betterhealth.vic.gov.au/babybundleرا ببینید.

این راهنمایی به زبان های این جوامع نیز موجود
است:

جهت دانلود کاپی پی دی اف این راهنمایی به زبان خود تان به
 betterhealth.vic.gov.au/babybundleبروید.
29

خط تلفونی
صحت مادر و طفل

13 22 29
www.betterhealth.vic.gov.au/mchline
خانواده ها می توانند با پرستار  MCHجهت گرفتن مشوره از شروع حاملگی تا
وقتی که اطفال رفتن به مکتب را شروع می کنند ،صحبت کنند 24 ،ساعت در روز،
 7روز در هفته.

یک اپ مجانی از طرف خدمات صحت طفل و مادر ویکتوریا .

اپ MCH

www.betterhealth.vic.gov.au/mchapp
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منبع فرزندداری
مکمل و قابل اعتماد
آنالین شما

 raisingchildren.net.auمعلومات رایگان ،قابل اعتماد ،مطابق به روز
و مستقل را فراهم می کند تا به خانوادۀ شما کمک کند که باهم رشد کند و شکوفا
گردد .حکومت استرالیا به ما بودجه می دهد ،توسط کارشناسان بازبینی می شویم
و مورد اعتماد والدین هستیم.
این جزوه برای خانواده های مشغول طراحی شده و پر از نکات و رهنمودها برای
شما است که به کار ببرید .محتویات  raisingchildren.net.auهم برای
پیدا کردن وهم برای فهمیدن آسان است و به صدها سوال فرزندداری در جای و
وقتی که به آنها ضرورت داشته باشید جواب می دهد.
مقاالت ،فیلم ها و منابع تعاملی  raisechildren.net.auمتناسب با سنین و
مراحل مختلف رشد طراحی شده اند و شما را از پرورش نوزاد تان گرفته تا
تربیت کردن یک نوجوان با اعتماد به نفس ،انعطاف پذیر می برد  -و به شما
کمک می کند که به عنوان پدر و مادر از خود نیز مراقبت کنید.

به خبرنامۀ ما مشترک شوید و ما را در فیسبوک و یوتیوب دنبال کنید.
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به ما بگویید که در مورد بسته نوزاد
خود چه فکر می کنید!
به
www.betterhealth.vic.gov.au/babybundle
بروید و برای پر کردن یک نظر سنجی کوتاه
پیوند را تعقیب کنید.

