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For an electronic version of this CARING FOR A SICK CHILD tipsheet, please contact:
 DCA.public.inquiries@phac-aspc.gc.ca.

Pour reçevoir une version électronique de la fiche de renseignements PRENDRE SOIN D’UN ENFANT MALADE, veuillez s’il vous plaît contacter : 
DEA.renseignements.publiques@phac-aspc.gc.ca.

رعاية الطفل املريض

استعّد للموعد. فّكر ما هي األمور التي 

حدثت لطفلك قبل أن تتصل لحجز 

املوعد. دّون املالحظات لتذكري نفسك مبا 

ستقوله ملقّدم الرعاية الصحية عندما تراه، 

فكلام استفضت يف إخباره مبا طرأ عىل 

طفلك، سيحصل طفلك عىل املساعدة التي 

يحتاجها برسعة أكرب.

افهم مشورة مقّدم الرعاية الصحية. ميكن 

أن يطلب منك مقّدم الرعاية الصحية أن 

تقوم ببعض األمور يف املنزل لرعاية طفلك 

املريض، فإذا مل تفهمها اسأله مرة أخرى، 

وأعد عليه التعليامت حتى تتأكد من أنك 

قد فهمت جيًدا ما املطلوب منك. 

كيف ميكنني رعاية طفيل املريض؟ ابق 

طفلك يف املنزل وال ترسله إىل املدرسة أو 

روضة األطفال إذا كان مريًضا. 

شّجعه عىل الراحة. •

قس درجة حرارته. •

إذا كان جلده ساخًنا، ال تضع عليه املزيد  •

من األغطية.

شّجعه عىل تناول الكثري من السوائل. •

متى ينبغي عيّل االتصال مبقّدم الرعاية 

الصحية املعالج لطفيل؟ غالبًا ما يكون 

كل ما تحتاجه هو توفري الراحة لطفلك 

وإعطاؤه السوائل، ولكن أحيانًا يزيد مرض 

الطفل وتظهر عليه عالمات أخرى. إذا مل 

تعرف ما املشكلة أو ماذا تفعل، تكلّم مع 

مقّدم الرعاية الصحية الخاص بك. 

كيف ميكنني معرفة ما إذا كان طفيل مريًضا؟ 

يبدو الطفل املريض عادًة مختلًفا عام عهدته 

عليه ويترصّف بشكل مختلف. قد يقول أنه 

يعاين من أمل يف معدته أو أنه يشعر بأنه ليس 

عىل ما يرام. قد يكون جلده ساخًنا ومتعرّقًا أو 

شاحبًا وبارًدا. قد يشعر الطفل بالنعاس أكرث من 

املعتاد، ويفقد شهيته لألكل والرشب. وقد يبدو 

حزيًنا ويصبح متذّمرًا. أنت أكرث شخص يعرف 

طفلك، قد يبدو لك أنه ليس عىل طبيعته.
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إعطاء األدوية

أوقف الدواء إذا تسّبب يف رد فعل لدى 

طفلك. قد يكون رد الفعل للدواء طفًحا 

جلديًا أو تقيؤًا. اتصل مبقّدم الرعاية 

الصحية املعالج عىل الفور.

أعط دواء طفلك له فقط، وكام هو 

موصوف متاًما. ال تعِط دواء طفلك ألطفال 

اآلخرين، وال تعِط دواء اآلخرين لطفلك. 

تُعطى الوصفة الطبية لطفل محّدد مصاب 

مبرض محّدد. إذا تبّقى يشء من الدواء بعد 

تعايف طفلك، أرجعه إىل الصيدالين.

احتفظ بجميع األدوية يف مكان 

محكم اإلغالق وبعيًدا عن متناول 
األطفال. 

هناك أمور عليك معرفتها إذا وصف مقّدم 

الرعاية الصحية دواًء لطفلك:

ما هو اسم الدواء؟ •

ما مفعول الدواء؟ •

ما هي كمية الدواء التي يجب أن تعطيها  •

لطفلك؟

كم مرة ينبغي أن تعطي الدواء لطفلك؟ •

هل ينبغي أن يكمل طفلك كل الدواء؟ •

هل ينبغي إعطاء الدواء مع األكل أو عىل  •

معدة فارغة؟

هل ينبغي أن يتجّنب طفلك بعض  •

األطعمة يف فرتة تناول الدواء؟

هل سيتداخل الدواء مع أي دواء آخر  •

يتناوله طفلك؟

هل ينبغي إيقاظ طفلك ليالً إلعطائه  •

الدواء؟

متى يجب إعطاء الدواء؟ ال تعِط الدواء 

للرضيع أو الطفل من دون استشارة مقّدم 

الرعاية الصحية أو الصيدالين، فرضر إعطاء 

الدواء الخاطئ أو الجرعة الخاطئة قد 

يكون أكرث من نفعه.

Space for local health care centre or practitioners’ contact information:
Espace réservé pour inscrire les coordonnées de votre centre de soins de santé local ou d’un professionnel de la santé : 
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الحفاظ عىل صحة طفلك

وفّر لطفلك منزالً خاليًا من التدخني، 

فهو بحاجة إىل أن تحميه من 

التدخني السلبي.

املحافظة عىل النظافة والصحة. املحافظة  •

عىل النظافة عامل مهم للحفاظ عىل 

الصحة. علّم طفلك أن يُكرث من غسل 

يديه، وارشح له أنه بذلك يبقى نظيًفا 

وخاليًا من الجراثيم. حتى عندما يكون 

طفلك رضيًعا فإنه ال يحتاج إىل االستحامم 

أكرث من مرتني أو ثالث أسبوعيًا، مع 

تنظيف وجهه ويديه وجزئه السفيل يوميًا. 

نظّف فّم طفلك. اعنت بلثة طفلك الرضيع  •

حتى قبل بروز األسنان، وساعده عندما 

يصبح لديه أسنان عىل تنظيفها بالفرشاة يف 

الصباح وقبل النوم.

أجر الفحوصات الدورية. اصحب طفلك  •

إىل مقّدم الرعاية الصحية وطبيب األسنان 

إلجراء الفحوصات الدورية، وتأكد من 

حصول طفلك عىل اللقاحات.

اللعب النشط كّل يوم. يحتاج طفلك إىل  •

أن يركض ويلعب ويكون نشيطًا حتى ينمو 

ويكون بصحة جيدة، فالطفل يكون أكرث 

عافية وسعادة عندما ميارس الرياضة بشكٍل 

كاٍف. العب مع طفلك وأره أنك أنت أيًضا 

تستمتع عندما تكون نشيطًا.

قلّل من الوقت الذي يقضيه طفلك أمام  •

الشاشات. ال يكون األطفال نشيطني عندما 

يشاهدون التلفاز أو يلعبون باستخدام 

الحاسوب )الكمبيوتر(، وال يُنصح بتلك 

األنشطة التي تعتمد عىل الجلوس أمام 

الشاشات لألطفال الذين مل يبلغوا عامهم 

الثاين بعد. بعد بلوغهم عامهم الثاين استمر 

يف الحّد من الوقت الذي يقضونه أمام 

الشاشات. 

ساعد طفلك يف الحصول عىل قسٍط كاٍف  •

من النوم. يحتاج معظم األطفال إىل ما 

يقرب من 10 إىل 14 ساعة نوم يوميًا. كلاّم 

كان طفلك أصغر عمرًا، كلام احتاج للنوم 

فرتة أطول. ال ميكن أن ينمو جسم الطفل 

كام ينبغي ما مل يحصل عىل النوم الكايف. 

حّدد وقتًا منتظاًم للنوم، واجعله جزًءا من 

نظامك اليومي. من الجيد الحصول عىل 

بعض الوقت الهادئ، حتى لو مل ينم طفلك 

خالل النهار. 

For an electronic version of this KEEPING YOUR CHILD HEALTHY tipsheet, please contact:
 DCA.public.inquiries@phac-aspc.gc.ca.

Pour reçevoir une version électronique de la fiche de renseignements AIDER VOTRE ENFANT À RESTER EN SANTÉ, veuillez s’il vous plaît contacter : 
DEA.renseignements.publiques@phac-aspc.gc.ca.
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أنشطة مسلية وبسيطة

النظافة الجيدة واملمتعة
ال يرغب األطفال دامئًا يف غسل أيديهم أو  •

االستحامم أو تنظيف أسنانهم بالفرشاة. 

لذا ستكون تلك األنشطة أسهل إذا جعلتها 

ممتعة. 

عندما يغسل طفلك يديه، غّنيا مًعا أغنية  •

ABC لتساعده عىل فهم كم من الوقت 

يستغرق غسل اليدين. استعمل الكثري من 

الصابون وافرك يديه مًعا للتأكد من أن 

الرغوة قد غطّتهام بالكامل، ثم اشطفهام 

باملاء الدافئ الجاري.

تجعل األلعاب، كاألكواب والقوارير  •

البالستيكية الفارغة أو االسفنجات، ليلة 

االستحامم ليلًة ممتعة. حّمم طفلك بينام 

يلعب هو بصب املاء من كوب آلخر.

• 

اصنع دائرة عىل األرض باستخدام حبل، •

واجعل طفلك يقفز من داخل الدائرة إىل 

اصنع دائرة عىل األرض باستخدام حبل،  •

واجعل طفلك يقفز من داخل الدائرة إىل 

خارجها ثالث مرات.

ضع زوًجا من األحذية عىل األرض، واجعل  •

طفلك يركض حول الحذاء ثالث مرات باتجاه 

واحد، ثم ثالث مرات يف االتجاه املعاكس.

ضع حبالً عىل األرض يف خٍط مستقيم،  •

واجعل طفلك مييش بقدميه عىل الحبل.

اعط طفلك كيًسا بالستيكيًا صغريًا يحتوي  •

عىل األرز بعد أن تتأكد من إحكام إغالقه، 

واجعله يقف ثابتًا وهو يوازن كيس األرز 

عىل رأسه بينام تعد أنت للعرشة.

اجعل تلك الفكرة األخرية أكرث صعوبة بأن  •

تطلب من طفلك أن يقف عىل قدم واحدة 

واضًعا الكيس عىل رأسه، أو اطلب منه 

إبقاء الكيس عىل رأسه بينام مييش للخلف 

عرش خطوات.

سيشعر طفلك مبتعة أكرب إن اجتزمتا ميدان 

العقبات سويًا. أظهر له استمتاعك بالحركة 

والنشاط، فهو يتعلّم مام تفعله أكرث من أي 

يشء آخر تقريبًا.

ميدان عقبات يف املنزل
تساعد الحركة والنشاط طفلك عىل الحفاظ عىل 

وزن صحّي وتزيد من طاقته. سيساعد ميدان 

العقبات طفلك عىل تحريك جسده بعدة طرق. 

ميكنك وضع حاجز يف املطبخ أو خارج املنزل 

يف الحديقة الخلفية، ميكنك حتى صنع حاجز 

بسيط يف املنتزه، فجميع املواد املطلوبة متوفرة 

يف منزلك.

عىل سبيل املثال، إذا كان طفلك يزحف، افتح 

جانبّي صندوق كبري من الكرتون املقّوى لصنع 

نفق. ضعه يف أحد الطرفني وضع لعبة يف الطرف 

املقابل. شّجع طفلك عىل الزحف عرب الصندوق 

للحصول عىل اللعبة. وكلام ازداد عمر طفلك 

وطوله، ميكنك جعل ميدان العقبات أكرب.

أضف مزيًدا من التحديات لتطوير مهاراته. فيام 

ييل بعض األفكار:

اقلب مقعًدا عىل أحد جانبيه، واجعل  •

طفلك يزحف عىل أرجل املقعد.

Space for local health care centre or practitioners’ contact information:
Espace réservé pour inscrire les coordonnées de votre centre de soins de santé local ou d’un professionnel de la santé : 
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For an electronic version of this HELP YOUR CHILD EAT WELL tipsheet, please contact:
 DCA.public.inquiries@phac-aspc.gc.ca.

Pour reçevoir une version électronique de la fiche de renseignements AIDER VOTRE ENFANT À BIEN MANGER, veuillez s’il vous plaît contacter : 
DEA.renseignements.publiques@phac-aspc.gc.ca.

ساعد طفلك عىل التغذية الجيدة

ما هي كمية الطعام الكافية؟ قد يفاجئك  •

صغر كمية الطعام التي يحتاج إليها طفلك 

حديث امليش أو الذي مل يبلغ سن املدرسة 

بعد للحفاظ عىل صحته. العديد من األهل 

ال يعرفون ما هي الكمية الكافية وما 

الكمية الزائدة عن اللزوم. تذكّر أنه عليك 

توفري الكمية املناسبة من األطعمة الصحية 

لطفلك يف الوجبات الرئيسية والوجبات 

الخفيفة، بينام عىل طفلك أن يحدد إن 

كان يرغب باألكل والكمية التي سيأكلها. 

ساعد طفلك يكّ يتعلّم أن يأكل فقط عندما 

يجوع ويتوقّف عندما يشبع.

إذا كانت لديك مخاوف فيام يتعلق 

بكمية الطعام التي يأكلها طفلك، 

تحّدث مع مقّدم الرعاية الصحية 

الخاص بك.

بعض األطعمة أفضل من غريها. حاول أن  •

تحّد من األطعمة “األُخرى” كالبسكويت  

)الكعك( واملرشوبات الغازية ورقائق 

البطاطا املقلية، فتلك األطعمة ال تعطي 

جساًم يف طور النمو ما يحتاجه من 

الغذاء، بل متنع طفلك من أكل كفايته من 

األطعمة التي يحتاج إليها لينمو ويكرب. 

قّدم له طعاًما صحًيا للوجبات الرئيسية  •

والوجبات الخفيفة. إن لطفلك معدة 

صغرية ال تسمح له بأن يأكل إال كمية 

قليلة يف كل مرة، لذا فهو بحاجة إىل أن 

يأكل مرّات كثرية. وهذا يعني ثالث وجبات 

رئيسية ووجبة خفيفة مغذية بني الوجبات 

الرئيسية. يحتوي دليل األغذية الكندي عىل 

الكثري من األفكار ألطعمة صحية تساعد 

عىل منو طفلك.
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أنشطة مسلية وبسيطة

اللعب بالطعام
ميكن أن يتعلّم صغار األطفال متييز األطعمة الصحيّة. قّص صور 

األطعمة من اإلعالنات. ابحث عن النرشات اإلعالنية امللّونة يف 

محالت البقالة. ِجد صور الخرضوات والفاكهة والخبز والحبوب 

واألرز واللحم والبقول والجنب والحليب، ثم ضع جميع الصور عىل 

الطاولة واطلب من طفلك إيجاد األطعمة التي يتناولها لإلفطار.

كّدس تلك الصور يف كومة واسأله عن األطعمة الجيدة للغداء ثم 

اطلب منه أن يجمع صورها مًعا. حّدثه عن األطعمة التي تساعد 

جسمه عىل النمو.

اآلن أضف صور البسكويت واملرشوبات الغازية ورقائق البطاطا 

املقلية، هذه األطعمة ال متّد جساًم يف طور النمو مبا يحتاجه من 

الغذاء. ارشح لطفلك سبب عدم تقدميك لتلك األطعمة دامئًا.

اطّلع عىل دليل األغذية الكندي ملزيد من األفكار، لن يطول األمر 

حتى يساعدك طفلك يف التخطيط للوجبات الرئيسية والخفيفة 

الصحية.  

أطعمة تبدو ظريفة وتشّجع عىل األكل
حاول الحفاظ عىل اهتامم طفلك باألكل من خالل جعل الوجبة  •

تبدو ظريفة ولذيذة. ميكنك ترتيب الطعام عىل الطبق ليبدو كيشء 

آخر. ِجد اساًم مضحًكا للشكل الذي كّونته أو اطلب من طفلك 

التفكري يف اسم. ميكن أن يساعد الطفل ذو السنوات األربع أو 

الخمس يف إعداد هذه “الوصفات”.

فيام ييل بعض األفكار:
منل عىل جذع شجرة: خذ قطعة من الكرفس بطول 6 سم، وامألها  •

بزبد الفول السوداين أو الحمص أو الجنب، ثم ضع عليها بعض حبات 

الزبيب. هل تبدو كنمل عىل جذع شجرة؟

وجه البيتزا املضحك: ميكنك رشاء عجينة الحجم الصغري من البيتزا  •

التي يبلغ قطرها نحو 15 سم، أو استخدام قطعة من الخبز العريب 

)pita bread(. ادهن العجني ببعض صلصة الطامطم ثم ابرش 

بعض الجنب فوقها. إذا كان عمر طفلك مناسبًا سيستطيع مساعدتك 

يف ذلك. اآلن اصنع وجًها عىل البيتزا، استخدم مثالً رشيحتني من 

الطامطم لصنع العينني، ورشائح من الفلفل األخرض لعمل الفم، 

وحبة طامطم صغرية لصنع األنف. ضع البيتزا يف الفرن حتى يذوب 

الجنب.

أشكال الشطائر )الساندويشات(: سيحب طفلك الشطائر أكرث إذا  •

قطعتها إىل أشكال ممتعة، قطّع بعضها إىل مثلثات والبعض اآلخر إىل 

دوائر، كام ميكنك استخدام قالب تقطيع الكعك لعمل شطائر عىل 

شكل قلب، ثّم رتّب جميع هذه األشكال عىل الطبق بطريقة ظريفة. 

Space for local health care centre or practitioners’ contact information:
Espace réservé pour inscrire les coordonnées de votre centre de soins de santé local ou d’un professionnel de la santé : 
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