
االستجابة الحساسة للبكاء

إن البكاء هو أسلوب الطفل يف التواصل. وقد يكون األمر مرِهقاً عندما تكون 
لديِك صعوبة يف فهم ما يريده. قد يعني البكاء عدة أمور، مثل الرغبة يف تغيري 

النشاط، أو الرغبة يف الغذاء أو يف املداعبة أو النوم.

إن الزيادة يف شدة البكاء أو يف علّوه أو يف نربته تشري إىل الَكرَب، بينام يكون 
التعب عادة ذا نربة بكاء أكرث هدوءاً وبّحة تتوقف ومن ثم تبدأ من جديد.

يساعدِك التعّود عىل إشارات طفلِك عىل الحصول عىل فهم أفضل لحاجاته.
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بكاء الطفل

لدى معظم األطفال فرتات بكاء قد تستمر من ساعة إىل ثالث ساعات، وذلك مرة أو مرتني 

يومياً. ويتحسن ذلك حول الشهر الرابع.

إن االستيقاظ يف الليل شائع. فحتى يف الشهر الثاين عرش، يستيقظ 25 – %40 من األطفال 

وقد يحتاجون إىل مساعدتِك للعودة إىل النوم.

من الصعب هدهدة الطفل إذا كنِت متضايقة أنِت أيضاً! خذي بعض الوقت لتهديئ، ومن 

ثم حاويل اتّباع اإلرشادات التالية.

إرشادات حول بكاء الطفل
1. هل يحتاج طفلِك للمالطفة أو االهتامم؟

احميل طفلِك وامنحيه بعض املداعبة أو الكلامت املهّدئة!

لّفي طفلِك إن مل يكن يتقلّب )انظري إىل دليلنا حول اللّف(. بخالف ذلك، قومي بتهدئته 
عرب ضّمه برفق إليك.

2. هل يحتاج طفلك إىل غيار حفاضته؟

قد يجد طفلِك بأن الحّفاضة املبتلّة أو القذرة غري مريحة. ويف حال تُرك الطفل دون غيار 
فقد يؤدي ذلك إىل طفح جلدي. استخدمي تقديرِك لتغيري حّفاضة طفلِك اآلن أم ال.

3. هل يحتاج طفلك إىل التجشؤ؟

أحياناً، ولكن ليس دامئاً، قد يشعر الطفل براحة أكرب إذا متت “مساعدته عىل التجشؤ” 
بعد الرضاعة. ال توجد هناك حاجة إىل املحاولة ألكرث من دقيقتني. فال يهم إن مل يتجشأ 

طفلِك.

4. هل طفلك جائع؟

اتّبعي غريزتك، ولكن إذا ما رضع الطفل يف الساعتني املاضيتني، فحاويل اتباع بعض من 
اإلرشادات أعاله لتساعديه عىل الهدوء قبل أن تعريض عليه الرضاعة.

5. هل طفلِك مرتاح؟

تحققي من أن حرارة طفلِك ليست عالية أو منخفضة كثرياً عرب وضع يدك عىل صدره أو 
بطنه.

إحدى القواعد الجيدة حول كيفية إلباس طفلِك بشكل مريح تتمثل يف إضافة طبقة 
إضافية ملا يلبسه.

قومي بتدفئة الغرفة يف الجو البارد، ولكن تأكدي من تهويتها جيداً حتى ال تزداد درجة 
حرارتها عن الحد املطلوب.

قومي بتربيد الغرفة يف الجّو الحار، ولكن ال توّجهي املروحة أو مكيّف الهواء مبارشة إىل 
رسير الطفل، وال تَدعي الغرفة تربد كثرياً.

6. هل يريد طفلِك أن ميّص؟

لدى بعض األطفال حديثي الوالدة رغبة قوية يف أن ميّصوا، وهم يجدون بأن ذلك يهدئهم. 
اسمحي لطفلك بأن ميّص إذا رغب يف ذلك.

7. هل طفلِك متعب زيادة عن اللزوم؟

قد ترغبني يف التحقق من “عالمات التعب” لتفهمي ما قد يخربك به طفلِك. قد يستيقظ 
طفلِك يف نهاية دورة نوم دون أن يكون قادراً عىل معاودة الهدوء دون مساعدتك. 
وتساعد االستجابة املتناسقة الحتياجات النوم لدى طفلِك عىل تعلّمه عادات النوم 

الجيدة. للحصول عىل مزيد من املعلومات حول دورات النوم، انظري إىل كتيّب فهم النوم 
الخاص بنا.

8. هل هناك الكثري من األمور التي تجري؟

قليّل من املنبّهات عرب جعل الغرفة معتمة وهادئة. وقد تساعد املوسيقى الرقيقة الهادئة 
أو الضّجة الخلفية الهادئة طفلِك يف حال واجه صعوبة يف الهدوء.

تحرتم كاريتني مسألة أن لكل عائلة ثقافتها الخاصة وأساليبها الخاصة يف الرتبية. وهذا الدليل عبارة عن مصدر مبنّي عىل الرباهني قد تختارين استعامله يف تربيتِك لطفلِك.

طفلِك عندما يبيك
األطفال حديثو الوالدة وحتى الشهر السادس
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9. هل طفلِك عىل غري ما يرام؟

قومي بقياس درجة حرارة طفلك. ينبغي أن تكون درجة 
الحرارة بني 36.8 و37.4 درجة مئوية. للحصول عىل مزيد 

من املعلومات حول الُحّميات، تستطيعني قراءة ورقة 
الحقائق الخاصة مبستشفى ويستميد لألطفال حول الحّمى 

)انظري عىل املوقع اإللكرتوين  

)www.kidshealth.schn.health.nsw.gov.au/fact-sheets

قومي بالتحدث مع طبيبِك يف حال شعرِت بالقلق. للحصول 
عىل معلومات حول املشاكل الطبية الشائعة يف الطفولة، 

قومي مبراجعة ورقة الحقائق الخاصة مبستشفى ويستميد 
لألطفال أو قومي باالتصال عىل خدمة الصحة املبارشة 

)Healthdirect( عىل الرقم 222 022 1800 للتحدث مع 
ممرضة مسّجلة )عىل مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع(

10. هل تحتاجني إىل فرتة اسرتاحة؟

ميكن أن يكون تواجد طفل باٍك ألية فرتة من الزمن أمراً 
مثرياً للتوتر. عندما تشعرين باالنزعاج أو اإلحباط، أو إذا 
كنِت عىل وشك فقدان السيطرة عىل نفسك، فإن أفضل 

ما ميكنِك فعله هو أن تأخذي فرتة اسرتاحة. وإذا كان ذلك 
باإلمكان، َدِعي شخصاً آخر يتوىل املسؤولية. ويف حال مل يكن 

ذلك ممكناً، ضعي طفلِك يف مكان آمن مثل رسير األطفال 
)مع رفع الجوانب(. وغادري الغرفة وتنفيس بعمق. قد 

تُحدث اسرتاحة من دقيقة إىل دقيقتني فارقاً بالفعل!

طلب املساعدة

www.karitane.com.au
ص. ب. 241، فيالوود، والية نيوساوث ويلز 2163

هاتف: 2300 9794 02 فاكس: 2323 9794 02

رقم األعامل األسرتايل              ،  

رقم الهيئة الخريية: 12991

للحصول عىل معلومات حول تربية األطفال:

www.karitane.com.au/mybabyandme
Karitane.online@sswahs.nsw.gov.au

خط الرعاية 

FAM003 – 2015 متت املراجعة يف مايو

املراجع متوفرة عند الطلب. للحصول عىل مزيد من 

املعلومات حول تربية األطفال، تفضيل بزيارة املوقع 

www.raisingchildren.net.au اإللكرتوين

احصيل عىل املساعدة!

 )Careline( ال تشعري بالخوف من طلب املساعدة. اتصيل بصديقة أو بفرْد من أفراد العائلة أو بخط الرعاية

لدى كاريتني عىل الرقم 464 227 1300 للحصول عىل الدعم والتشجيع.

تقدم الحكومة األسرتالية خط مساعدة عىل مدار الساعة لآلباء ومقدمي الرعاية.

بوسعِك االتصال عىل خدمات الحمل والوالدة واألطفال عىل الرقم 436 882 1800 أو التفضل بزيارة املوقع 

www.pregnancybirthbaby.org.au اإللكرتوين

يف حال شعرِت بالقلق حيال صّحة طفلِك، فاتصيل عىل خدمة الصحة املبارشة )heathdirect( للتحدث مع ممرضة 

مسجلة وذلك عىل مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع، عىل الرقم 222 022 1800 أو تفضيل بزيارة املوقع اإللكرتوين 
www.healthdirect.gov.au
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25 000 018 842 :)ABN)

)Careline) 1300 CARING )1300 227 464)


