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يستحق جميع األطفال أفضل بداية ممكنة للحياة .وتعتبر السنوات األولى للطفل من قبل
الوالدة وحتى سن السادسة مهمة جدا لنموه الصحي .ففي هذا الوقت ينمو مخ وجسم
الطفل بإيقاع سريع .ومن المحتمل أن يظل الرضع األصحاء أصحاء خالل سنوات
طفولتهم وشبابهم المبكر وشبابهم.

ويعتبر القيام بزيارة لمركز السنوات األولى المحلي بأونتاريو Ontario Early Years Centre
فرصة لالتصال بآباء وأمهات آخرين ألطفال صغار .كما يمكنك الحصول على المزيد من
المعلومات عن الوالدية والبرامج المجتمعية لكما ولرضعيكما .للوصول لمكان بالقرب منكما
ارجعا إلى .www.ontario.ca/earlyyears

المصادر المجتمعية واإللكترونية
وتعتبر السنوات األولى من حياة طفلكما وقتا مثيرا للغاية .حيث أن رضيعتكما تتعرف عليكما وعلى
العالم من حولها.
أنتما أفضل معلم لرضيعكما .فسوف تؤثر كيفية عنايتكما وحديثكما ولعبكما مع رضيعكما على كيفية
تعلم ونمو طفلكما.
فالتجارب المبكرة معكما ستفيد طفلكما للحد األقصى .وفيما يلي بعض المقترحات لمساعدتكما على
االستمتاع بوقتكما مع رضيعكما خالل العام األول:

•
• قوما بإراحة رضيعكما عندما يبكي.
• اعرفا أسرار رضيعتكما – متى تكون جائعة أو تريد النوم أو اللعب معكما.
•	توفر الرضاعة الطبيعية كافة العناصر الغذائية التي يحتاج لها الطفل خالل األشهر الستة
األطفال الرضع يحبون أن يتم حملهم .فاستغرقا بعض الوقت لحمل طفلكما وتدليله.

األولى .ويمكن أن تكون الرضاعة أسلوبا خاصا لالقتراب من رضيعِك.

•
•	تحدثا للطفل واخبراه عن األشياء المحيطة به .فسوف يكون أسلوب حديثكما ولعبكما
تحدثا بصوت وديع ومنخفض لرضيعكما.
وتعليمكما للطفل مساعدا له للنمو والتعلم.

•	ساعدا طفلكما على االكتشاف بشكل آمن .تعرفا معه على األشياء الملموسة وألوان وأصوات
وروائح مختلفة.
•	اقرأ له الكتب المصورة والقصص البسيطة بما في ذلك قصص بلغتكم األم .فهذه أيضا
فرصة لتدليل طفلكما.
•	يتعلم األطفال الرضع بشكل طبيعي من خالل اللعب .فاستمتعا والعبا وغنيا لطفلكما واعزفا
الموسيقى وارقصا مع الرضيع.
•	العناية بأنفسكما شيء مهم أيضا! فاطلبا من صديق موثوق فيه أو أحد أفراد األسرة مراقبة
الرضيع والعناية به لكي تحصال على راحة.

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

•

تعرف على المزيد عن نمو طفلكما وبرامج وخدمات حكومة أونتاريو.

www.ontario.ca/vaccines :Ministry of Health and Long-Term Care

•

تعرفا على برامج أونتاريو للتحصين/التطعيم المجاني وجدول التحصينات/التطعيمات الخاص بطفلكما.

www.ontario.ca/childcare :Ministry of Education

•

	قد تكوني بحاجة لخدمات رعاية الطفل لو قررتي العودة للعمل -ابحثا على اإلنترنت هنا لرعاية األطفال
التي تفي باحتياجاتكما بالشكل األفضل.

 :Telehealth Ontarioاتصل برقم الهاتف المجاني 1-866-797-0000

•

يمكن ألي شخص االتصال للحصول على نصيحة مجانية سرية أو على دعم خاص بالرضاعة أو
معلومات عامة من أحد الممرضين المعتمدين على مدار  24ساعة  7أيام في األسبوع.

www.ontario.ca/earlyyears :Ontario Early Years Centres.

•

	مراكز للزيارة حيث يمكن لألطفال حتى سن السادسة ووالديهم ومقدمي الرعاية لهم االستمتاع بالبرامج
واألنشطة معا مثل اللعب واألعمال الفنية والحلقات الموسيقية.

www.ndds.ca :Nipissing District Developmental Screen

•

	الحصول على معلومات خاصة بالنمو للرضيع والطفل حتى سن السادسة مما سيساعدك في مراقبة
ودعم النمو الصحي للطفل.

 :Ontario 211اتصل بـ 211أو قم بزيارة موقع www.211ontario.ca

•

	معلومات وإحالة للخدمات االجتماعية والمجتمعية وهي
متوفرة على مدار الـ 24ساعة  7أيام في األسبوع.
وتتوفر الخدمات الهاتفية بأكثر من  150لغة.

:Canadian Paediatric Society
www.caringforkids.cps.ca

•

	معلومات مفيدة للوالدين مقدمة من أطباء
األطفال الكنديين.

