Jeśli masz pytania dotyczące opieki nad Twoim noworodkiem lub
tego, gdzie zwrócić się o pomoc, zadzwoń do ośrodka Healthy
Babies Healthy Children (Zdrowe Niemowlęta - Zdrowe Dzieci)
mieszczącym się w Twojej miejscowej publicznej przychodni zdrowia.
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Wskazówki dla
Nowych Rodziców
Wykorzystanie w pełni
pierwszych lat życia

Wszystkie dzieci zasługują na jak najlepszy start w swoim życiu. Pierwsze
lata życia dziecka od okresu przed narodzeniem do szóstego roku życia
są bardzo istotne dla jego zdrowego rozwoju. Jest to okres, kiedy mózg
i ciało dziecka rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Istnieje większe
prawdopodobieństwo, że zdrowe dzieci pozostaną w dobrym zdrowiu
poprzez lata swojego dzieciństwa, wiek dorastania oraz dojrzałości.

Odwiedziny w miejscowym Ośrodku Wczesnego Dzieciństwa (Ontario Early Years
Centre) są okazją do nawiązania kontaktów z innymi rodzicami małych dzieci.
Możesz również uzyskać więcej informacji na temat programów środowiskowych
dla Ciebie i Twojego niemowlęcia. W celu znalezienia najbliższego ośrodka
sprawdź stronę www.ontario.ca/earlyyears.

Pierwsze lata w życiu Twojego dziecka są okresem bardzo fascynującym.
Twoje niemowlę poznaje Ciebie oraz otaczający je świat.

Ministry of Children and Youth Services: www.ontario.ca/earlychildhood

Ty jesteś najlepszym nauczycielem dla swojego niemowlęcia. Sposób, w jaki
się nim opiekujesz, mówisz do niego i bawisz się z nim będzie mieć wpływ na to,
jak dziecko będzie się uczyć i rozwijać w przyszłości.
Pierwsze doświadczenia z Tobą będą miały największy wpływ i będą najbardziej
korzystne dla Twojego dziecka. Poniżej zamieszczamy pewne sugestie, które
pomogą Ci z radością spędzać czas z dzieckiem w okresie pierwszego roku
jego życia.
•

Niemowlęta lubią być trzymane na rękach. Poświęć czas na przytulanie

i trzymanie swojego dziecka na rękach.
•

Przytulaj swoje dziecko, gdy płacze.

•

Poznaj sygnały, jakie daje Ci dziecko — gdy jest głodne, chce spać lub

bawić się z Tobą.
•

Mleko matki zapewnia wszystkie wartości odżywcze, jakie Twoje

niemowlę potrzebuje w pierwszych sześciu miesiącach życia. Karmienie
szczególnie wzmacnia bliskość z dzieckiem.
•

Mów do swojego niemowlęcia głosem miękkim i łagodnym.

•

Przemawiaj do swojego niemowlaka i mów mu o rzeczach, które

znajdują się wokół niego. Sposób w jaki będzisz do niego mówić,
bawić się z nim, uczyć i kochać go, pomoże mu w rozwoju i nauce.
•

Pomagaj dziecku poznawać jego otoczenie w sposób bezpieczny.

Pokazuj mu przedmioty o różnych strukturach i kolorach, zapoznawaj
z dźwiękami oraz zapachami.
•

Pokazuj mu książeczki z obrazkami i czytaj proste bajki, także w Twoim

pierwszym języku. Jest to również okazja do przytulania dziecka.
•

Niemowlęta uczą się naturalnie poprzez zabawę. Baw się z radością,

śpiewaj swojemu dziecku, słuchaj z nim muzyki i tańcz z nim.
•

Dbałość o siebie jest również ważna! Poproś zaufanego przyjaciela lub

członka rodziny o popilnowanie dziecka, abyś mogła odpocząć.

Pomoc środowiskowa oraz online
• D
 owiedz się więcej na temat rozwoju Twojego dziecka oraz programów i usług
rządu Ontario.

Ministry of Health and Long-Term Care: www.ontario.ca/vaccines
• D
 owiedz się na temat programów bezpłatnych szczepień oraz harmonogramu
szczepień dla Twojego dziecka.

Ministry of Education: www.ontario.ca/childcare
• M
 ożesz potrzebować opieki nad dzieckiem z chwilą powrotu do pracy —
Informacji na temat opieki nad dzieckiem najbardziej odpowiadającą Twoim
potrzebom szukaj w powyższych adresach internetowych.

Telehealth Ontario: zadzwoń pod bezpłatny numer 1-866-797-0000
• K
 ażdy może telefonować w celu uzyskania bezpłatnej poufnej porady dotyczącej
zdrowia, wsparcia w karmieniu piersią lub informacji ogólnej od dyplomowanej
pielęgniarki 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Ontario Early Years Centres: www.ontario.ca/earlyyears
• O
 środki, w których dzieci do lat sześciu wraz z ich rodzicami oraz opiekunami
mogą korzystać z programów oraz zajęć takich jak kółka zabaw, rękodzielnictwa
oraz grupy muzyczne.

Nipissing District Developmental Screen: www.ndds.ca
• D
 ostęp do informacji na temat rozwoju Twojego niemowlęcia i dziecka do lat sześciu,
które pomogą Ci monitorować i wspierać zdrowy rozwój dziecka.

Ontario 211: dzwoń pod numer 211 lub online na www.211ontario.ca
• Informacje i skierowania do ośrodków usług środowiskowych
i socjalnych dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu. Usługi telefoniczne dostępne są
w ponad 150 językach.

Canadian Paediatric Society:
www.caringforkids.cps.ca
• P
 omocne informacje dla rodziców
od kanadyjskich pediatrów.

