
طفلي یبكي كثیر ا

النجدة!



اآلب�اء واألمه�ات األعزاء:
من الجميل أن يكون لديكم طفل.

ولكن يمكن أن يكون ذلك أمرًا صعبًا أيضًا.
في حالة بكاء الطفل مثاًل.

تجدون في هذه النشرة: ماذا يعني بكاء 
طفلكم؟

لماذا ُيعتبر هُز الطفل أمرًا خطيرًا؟ 

ما الذي يمكنكم فعله؟

ومن أين تحصلون على المساعدة؟

ي األطف�ال؟ لم�اذا يبك�
هناك الكثير من األسباب.

ضعوا في اعتباركم دائمًا: أن طفلكم
ال يمكنه التكلم.

عندما يحتاج طفلكم شيئًا، فإنه يبكي.

أنتم تعرفون طفلكم.

وعندما يكون هناك شيء مختلف،
ستالحظون ذلك.

ال یصرخ طفلكم أبد ًا ساخط ًا علیكم. 
طفلكم ال یغضب منكم.

أن�ا ج�ائ�ع!

ي. ى ج�انب� ي إل� اجلس أو استلق�

ي ي أو أعطين� أرضعين�

ق�ارورة الرض�اع�ة.

م�ا الذي يمكن أن يس�اعد طفلكم
تنفّسوا بعمق.

حاولوا التزام الهدوء.
حاولوا أن تكتشفوا في هدوء ما الذي

يحتاجه طفلكم:

ي أو ت�حدث بھدوء ي – غن� ي.     إل� ي أذن� ي ف�         اھمس ل�

ى  ي عل� ارفعن�

ي بشكل ك�امل ذراعك – اجعلن�

ي ه�ادئ�اً – أنظر إل�

ي وظ�هري. ي بلطف  بطن� دّلك�

ئ  كذلك يستطي�ع حم�ام داف�

ي أن يُ�هدئن�

ي ج�اف�ة! ى أن تكون مؤخرت� أتمن�

ي. ى حف�اضت� ألقِ نظرة عل�

ي ويمكن ى سبيل المث�ال كلعقالرض�اع�ة تعجبن� ي – عل� يرت�ان.أن تُ�هدئن� يداي الصغ�

ى  يديك جميل! الت�أرج�ح عل�

ي أيض�اً. والت�جول اللطيف يُعجبن�

إذا ش�عرتم أنكم ال تطيقون
البك�اء أكثر من ذلك

فإنه من المهم أن تحموا أنفسكم وطفلكم. 
ضعوا طفلكم في سريره مستلقيًا على ظهره.

اذهبوا إلى غرفة أخرى.
ربما سيستمر طفلكم في البكاء.
وهذا ليس سيئًا في هذه الحالة.

حاولوا التزام الهدوء.

خذوا استراح�ة
هل يوجد أشخاص تثقون بهم؟

أصدقاء مثاًل أو أقارب أو جيران؟
تحدثوا إلى أحد هؤالء األشخاص.

هل يمكنه أن يتولى رعاية طفلكم لفترة 
قصيرة؟

إذن يمكنكم االسترخاء لبعض الوقت.

عندم�ا ال يتوقف طفلكم عن البك�اء
جربتم كل المحاوالت.

ومع ذلك، طفلكم مستمر في البكاء.
ربما أصابكم اإلرهاق.

ونفذ صبركم.
البكاء يزعجكم.

تشعرون باليأس أو الغضب.
فإنكم إذن تحتاجون المساعدة أنتم وطفلكم! 


