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 أسئلة تقییم ما قبل الوالدة 

 ھل توافقین على توجیھ بضع أسئلة إلیك بشأن أحوالك؟  األسئلة القلیلة التالیة إلى الجمیع؛ فھي تھدف إلى مساعدتي في معرفة المزید عن حملك وعنك.نحن نوجھ  كلمة افتتاحیة:
 األسئلة (األسئلة المكتوبة بخٍط عریض مطلوبة) Cascadeشاشة 

 معلومات عن الصحة

 استمع وقیِّم 
 الظروف الصحیة للحمل

 الحملسكري  •
 سكري الحمل (التاریخ الطبي) •
 زیادة وزن الجنین عن المعدل الطبیعي (التاریخ الطبي) •
 عیوب خلقیّة متعلقة بالتغذیة (التاریخ الطبي)  •
 تسمم الحمل (التاریخ الطبي)  •
 ارتفاع ضغط الدم الذي یسببھ الحمل •
 غثیان/قيء شدید  •

 
 (مخاطر محسوبة آلی�ا)  التاریخ الطبي للمرأة الحامل

 2.49أونصات ( 8أرطال و 5الوزن عند الوالدة أقل من الطبیعي ≤  •
 كجم) (التاریخ الطبي)  

 أسبوًعا (التاریخ الطبي)  38الوالدة المبتسرة أو المبكرة =<  •
 

 الحاالت الصحیة، مثل:
 تعاطي الكحول  •
 االكتئاب  •
 تفاعالت بین األدویة والعناصر الغذائیة  •
 تعاطي المخدرات  •
 حساسیة الطعام (تأثیر الحمیة الغذائیة القاسیة) •
 اضطراب الجھاز الھضمي •
ارتفاع ضغط الدم/ضغط الدم في مرحلة ما قبل المرض (ارتفاعھ  •

 بشكٍل طفیف) 
ل الالكتوز •  عدم تحمُّ
 تعاطي النیكوتین والتبغ  •
    الحالة الصحیة للفم •
 جسدیة أو حروقعملیة جراحیة كبرى حدیثة أو صدمة  •

 كم كان وزنك قبل الحمل؟
 

  متي یحین موعد والدتك؟ (أنصت الكتشاف ھل الحمل توءمان، ثالثة توائم،... إلخ)
 ما المخاوف التي تساورك بشأن حملك؟

 

 متى كانت أول زیارة لطبیبك؟
 كم عدد الزیارات التي قمِت بھا لطبیبك قبل الوالدة؟ •
 ماذا قال طبیبك عن حملك؟  •

 

 السابقة؟ كیف تقارنین ھذا الحمل بحاالت حملك
 

 ما الحاالت الصحیة أو المشكالت الطبیة التي تعانین منھا، والتي ال عالقة لھا بالحمل؟
 

 ھل ترضعین طبیعی�ا؟ 
 ھل شعرت مؤخًرا بحزٍن أو اكتئاب؟

 

  ھل تدخنین؟ كم مرة في الیوم؟
 كم عدد المرات التي تتناولین فیھا الكحولیات أو المخدرات، بما في ذلك الماریجوانا؟  

 ما الكمیة؟ •
 متى كانت آخر مرة؟  •

 

 



 أسئلة تقییم ما قبل الوالدة 

 

 األسئلة (األسئلة المكتوبة بخٍط عریض مطلوبة) Cascadeشاشة 
 ةمعملیال/القیاسات البشریة

 مشاركة شبكة اكتساب الوزن

 ماذا قال طبیبك عن وزنك؟
 شعورك تجاه ذلك؟ ما 

 ھل ترغبین في رؤیة مخطط زیادة وزنك في الحمل حتى اآلن؟ 
 (إذا كان الھیموجلوبین منخفًضا) ماذا قال طبیبك عن نسبة الحدید لدیك؟ 

 تقییم األسرة

 استمع وقیِّم 
 التدخین السلبي  •
 التعرض لسوء معاملة (خالل الستة أشھر السابقة) •

 الُمحدَّدة")(اختر من شاشة "عوامل الخطر 
 

 تدور األسئلة القلیلة التالیة حول أسرتك واآلخرین ممن یعیشون في منزلك. 
 

ن داخل منزلك؟  ھل ھناك أي شخص ُمدّخِ
 

ھل تشعرین في أي وقت بعدم األمان في منزلك؟ ھل سبق وأن شعرِت بالخوف من شریكك أو من أي فرد  
 في األسرة؟

 

م(و) الرعایة الطبیة   للمشاركة(ـات): ُمقّدِ
م الرعایة األول ___________________________         مقّدِ
م الرعایة الثاني ___________________________         مقّدِ
م الرعایة الثالث ___________________________  مقّدِ

 

 التوثیق األولي)  عند  إالتسأل  ال(  WICأین سمعت عن برنامج 
 والصحةالنظام الغذائي 

 استمع وقیِّم 
 المخاوف المتعلقة بالتغذیة مثل:

 میكروجراًما)  150نقص مكمالت الیود (<  •
 میكروجراًما)  27نقص مكمالت الحدید (<  •
 مكمالت غیر مالئمة أو مفرطة  •
 المیل إلى أكل أشیاء غیر مألوفة  •
ثھا •  أطعمة یُحتمل تلوُّ
 نظام غذائي شدید التقیید  •

 طعامك. اآلن أود التركیز على 
 ما الذي سمعتِھ حول نوعیة الطعام أثناء الحمل؟ •
 ما الذي اختلف في طعامك حالی�ا؟  •
 ما شعورك تجاه تناول الخضروات والفواكھ؟  •
 ماذا تشربین في یومك العادي؟ •
 ما الفیتامینات أو المكمالت الغذائیة األخرى التي تتناولینھا؟  •
 فما ھو؟  إذا كان بإمكانك إجراء تغییر واحد في طعامك،   •
 ما شعورك تجاه فكرة إرضاع طفلك طبیعی�ا؟ •

 شاشة اختیاریة  االیكولوجیا االجتماعیة 

د: غیر مطابقة إلرشادات التغذیة  عوامل الخطر الُمحدَّدة   إذا لم یتم تحدید أي مخاطر، فحّدِ



  أسئلة تقییم ما بعد الوالدة ألم ال ترضع طبیعی�ا 

 ن أحوالك؟نحن نوجھ األسئلة القلیلة التالیة إلى الجمیع؛ فھذا یساعدني على التعرف علیك وعلى أسرتك. ھل توافقین على توجیھ بضع أسئلة إلیك بشأ كلمة افتتاحیة:
 األسئلة (األسئلة المكتوبة بخٍط عریض مطلوبة)  Cascadeشاشة 

 معلومات عن الصحة

 استمع وقیِّم 
 الحاالت الصحیة، مثل:

 تعاطي الكحول   •
 االكتئاب  •
 السكريّ  •
 تفاعالت بین األدویة والعناصر الغذائیة  •
 تعاطي المخدرات •
ارتفاع ضغط الدم/ضغط الدم في مرحلة ما قبل المرض (ارتفاعھ  •

 بشكٍل طفیف) 
ل الالكتوز •  عدم تحمُّ
 تعاطي النیكوتین والتبغ  •
 الحالة الصحیة للفم   •
 جسدیة، أو حروق عملیة جراحیة كبرى حدیثة، أو صدمة  •

 حاالت صحیة یسببھا الحمل 
 سكري الحمل •
 سكري الحمل (التاریخ الطبي) •
 زیادة وزن الجنین عن المعدل الطبیعي (التاریخ الطبي) •
 تسمم الحمل (التاریخ الطبي)   •

 (مخاطر محسوبة آلی�ا)  التاریخ الطبي للمرأة الحامل
أونصات  8أرطال و 5الوزن عند الوالدة أقل من الطبیعي ≤  •

 كجم) (التاریخ الطبي)   2.49(
 أسبوًعا (التاریخ الطبي)  38الوالدة المبتسرة أو المبكرة =<  •

 مضاعفات الرضاعة الطبیعیة 
 استمع وقیِّم

 الحاجة إلى/استخدام مضخة الثدي
 

 كم كان وزنك قبل الحمل؟  لحوامل)لWIC برنامج ة في مدرجالمعلومات كن ت(إذا لم 
 

 ما المخاوف التي تساورك بشأن صحتك؟ 
 أحیانًا تشعرین بالحزن بعد إنجاب طفل. ھل شعرِت مؤخًرا بحزٍن أو اكتئاب؟ 

 

 ما الظروف الصحیة التي مررِت بھا أثناء حاالت حملك السابقة؟ 
 كم كان وزنك عند الوالدة؟

 

   ھل تدخنین؟ كم مرة في الیوم؟
 كم عدد المرات التي تتناولین فیھا الكحولیات أو المخدرات، بما في ذلك الماریجوانا؟  

 ما الكمیة؟ •
 متى كانت آخر مرة؟  •

 

 أدخلي البیانات على شاشة توثیق المولود أو شاشة ُمشاِركة في الرضاعة الطبیعیة: 
 ھل كانت والدتِك طبیعیة أم قیصریة؟ •
 أسبوع؟ ھل كانت الوالدة قبل موعدھا؟ بكم  •
 كم كان طول رضیعِك ووزنھ عند الوالدة؟ •

 
 



  أسئلة تقییم ما بعد الوالدة ألم ال ترضع طبیعی�ا 

 األسئلة (األسئلة المكتوبة بخٍط عریض مطلوبة)  Cascadeشاشة 
 

 (إذا كان الھیموجلوبین منخفًضا) ماذا قال طبیبك عن نسبة الحدید لدیِك؟  ةمعملیال/القیاسات البشریة
 تقییم األسرة

 استمع وقیِّم 

 التدخین السلبي •
 التعرض لسوء معاملة (خالل الستة أشھر السابقة) •

 الخطر الُمحدَّدة")(اختر من شاشة "عوامل 
 

 

 تدور األسئلة القلیلة التالیة حول أسرتك واآلخرین ممن یعیشون في منزلِك.  
ن داخل منزلِك؟   ھل ھناك أي شخص ُمدّخِ

ھل تشعرین في أي وقت بعدم األمان في منزلِك؟ ھل سبق أن شعرِت بالخوف من شریكِك أو من أي فرد في  
 األسرة؟

م(و) الرعایة الطبیة ل  لمشاركة(ـات): ُمقّدِ
م الرعایة األول ___________________________         مقّدِ
م الرعایة الثاني ___________________________         مقّدِ
م الرعایة الثالث ___________________________  مقّدِ

 التوثیق األولي)  عند  إالتسأل  ال(  WICأین سمعت عن برنامج 

 والصحةالنظام الغذائي 

 استمع وقیِّم 
 المخاوف المتعلقة بالتغذیة مثل:

 میكروجرام)  400نقص مكمالت حمض الفولیك (<  •
 میكروجراًما)  150نقص مكمالت الیود (<  •
 مكمالت غیر مالئمة أو مفرطة  •
 المیل ألكل أشیاء غیر مألوفة  •
 نظام غذائي شدید التقیید  •

 

 اآلن أود التركیز على طعامك. ما الذي سمعتِھ حول تناول الطعام أثناء الرضاعة؟ 
 ما الذي اختلف في طعامك حالی�ا؟

 ما شعورك تجاه تناول الخضراوات والفواكھ؟  
 ماذا تشربین في یومك العادي؟

 ما الفیتامینات أو المكمالت الغذائیة األخرى التي تتناولینھا؟ 
 راء تغییر واحد في طعامك، فما ھو؟إذا كان بإمكانك إج

 تقییم الصحة 
 ما الذي تغیَّر في صحتِك منذ حصولِك على تصدیق البرنامج في (اذكر التاریخ)؟

 ما الذي تغیر في طعامِك، أو في نشاطِك البدني؟
 ما المخاوف التي تساورِك بشأن صحتِك، أو طعامِك، أو نشاطِك البدني؟ 

 شاشة اختیاریة  االجتماعیةاالیكولوجیا  

د:  عوامل الخطر الُمحدَّدة     )غیر مطابقة إلرشادات التغذیة(إذا لم یتم تحدید أي مخاطر، فحّدِ



  أسئلة تقییم ما بعد الوالدة ألم ال ترضع طبیعی�ا 

 

 إلیك بشأن أحوالك؟نحن نوجھ األسئلة القلیلة التالیة إلى الجمیع؛ فھذا یساعدني على التعرف علیك وعلى أسرتك. ھل توافقین على توجیھ بضع أسئلة  كلمة افتتاحیة:
 

 األسئلة (األسئلة المكتوبة بخٍط عریض مطلوبة) Cascadeشاشة 
 معلومات عن الصحة

 استمع وقیِّم 
 الحاالت الصحیة، مثل: 

 تعاطي الكحول   •
 االكتئاب  •
 السكريّ  •
 تفاعالت بین األدویة والعناصر الغذائیة  •
 تعاطي المخدرات •
المرض (ارتفاعھ ارتفاع ضغط الدم/ضغط الدم في مرحلة ما قبل  •

 بشكٍل طفیف) 
ل الالكتوز  •  عدم تحمُّ
 الحالة الصحیة للفم  •
 عملیة جراحیة كبرى حدیثة أو صدمة جسدیة أو حروق •

 

 ظروف صحیة یسببھا الحمل
 سكري الحمل •
 سكري الحمل (التاریخ الطبي) •
 زیادة وزن الجنین عن المعدل الطبیعي (التاریخ الطبي) •
 تسمم الحمل (التاریخ الطبي)  •

 
 (مخاطر محسوبة آلی�ا)  التاریخ الطبي للمرأة الحامل

 2.49أونصات ( 8أرطال و 5الوزن عند الوالدة أقل من الطبیعي ≤  •
 كجم) (التاریخ الطبي)  

 أسبوًعا (التاریخ الطبي)  38الوالدة المبتسرة أو المبكرة =<  •

 كم كان وزنك قبل الحمل؟  لحوامل)ل WICبرنامج ة في مدرجالمعلومات كن ت(إذا لم 
 

 ما المخاوف التي تساورك بشأن صحتك؟ 
 أحیانًا تشعرین بالحزن بعد إنجاب طفل. ھل شعرتي مؤخًرا بحزٍن أو اكتئاب؟ 

 

 ما الظروف الصحیة التي مررِت بھا أثناء حاالت حملك السابقة؟
 

 ھل تدخنین؟ كم مرة في الیوم؟  
 كم عدد المرات التي تتناولین فیھا الكحولیات أو المخدرات، بما في ذلك الماریجوانا؟  

 ما الكمیة؟ •
 متى كانت آخر مرة؟  •

 

 :أدخل البیانات على شاشة توثیق المولود أو شاشة ُمشاِركة في الرضاعة الطبیعیة
 كم كان وزنك عند الوالدة؟ •
 ھل كانت والدة رضیعك طبیعیة أم قیصریة؟  •
 كانت الوالدة قبل موعدھا؟ بكم أسبوع؟ ھل  •
 كم كان طول رضیعك ووزنھ عند الوالدة؟ •



  أسئلة تقییم ما بعد الوالدة ألم ال ترضع طبیعی�ا 

 األسئلة (األسئلة المكتوبة بخٍط عریض مطلوبة) Cascadeشاشة 

 ةمعملیال/القیاسات البشریة

 

 (إذا كان الھیموجلوبین منخفًضا) ماذا قال طبیبك عن نسبة الحدید لدیك؟ 

 تقییم األسرة

 استمع وقیِّم 
 التدخین السلبي •
 السابقة)التعرض لسوء معاملة (خالل الستة أشھر  •

 (اختر من شاشة "عوامل الخطر الُمحدَّدة")

 تدور األسئلة القلیلة التالیة حول أسرتك واآلخرین ممن یعیشون في منزلك.  
 

ن داخل منزلك؟  ھل ھناك أي شخص ُمدّخِ
 

ھل تشعرین في أي وقت بعدم األمان في منزلك؟ ھل سبق وأن شعرِت بالخوف من شریكك أو من أي فرد في  
 األسرة؟

 

م(و) الرعایة الطبیة للمشاركة(ـات):   ُمقّدِ
م الرعایة األول ___________________________         مقّدِ
م الرعایة الثاني ___________________________         مقّدِ
م الرعایة الثالث ___________________________  مقّدِ

 

 التوثیق األولي)  عند  إالتسأل  ال(  WICأین سمعت عن برنامج 
 

 النظام الغذائي والصحة

 استمع وقیِّم 
 المخاوف المتعلقة بالتغذیة مثل:

 میكروجرام)  400نقص مكمالت حمض الفولیك (<  •
 مكمالت غیر مالئمة أو مفرطة  •
 المیل إلى أكل أشیاء غیر مألوفة  •
 نظام غذائي شدید التقیید  •

 اآلن أود التركیز على طعامك.  
 

 ما الذي سمعتِھ حول نوعیة الطعام بعد الوالدة؟ 
 ما الذي اختلف في طعامك حالی�ا؟

 ما شعورك تجاه تناول الخضروات والفواكھ؟ 
 ماذا تشربین في یومك العادي؟

 ما الفیتامینات أو المكمالت الغذائیة األخرى التي تتناولینھا؟ 
 

 اء تغییر واحد في طعامك، فما ھو؟إذا كان بإمكانك إجر

 شاشة اختیاریة  االیكولوجیا االجتماعیة 
د:  عوامل الخطر الُمحدَّدة     )غیر مطابقة إلرشادات التغذیة(إذا لم یتم تحدید أي مخاطر، حّدِ

 



ضع في عمر      أشھر 4-0أسئلة تقییم الرُّ

  
 
 

 األسئلة القلیلة التالیة إلى الجمیع؛ فھذا یساعدني على التعرف على رضیعك وأسرتك. ھل توافقین على توجیھ بضع أسئلة إلیك؟ نحن نوجھ  كلمة افتتاحیة:
 األسئلة (األسئلة المكتوبة بخٍط عریض مطلوبة) Cascadeشاشة 

 معلومات عن الصحة

 استمع وقیِّم 
 الحاالت الصحیة، مثل:

 والعناصر الغذائیة تفاعالت بین األدویة  •
 حساسیة الطعام (تأثیر الحمیة الغذائیة القاسیة) •
 اضطراب الجھاز الھضمي •
 اضطرابات جینیَّة وِخلقیَّة •
 اضطراب أیضي •
 أشھر)  6متالزمة االمتناع عند الولید (≤  •
 حاالت مرضیة أخرى (تؤثر في حالة التغذیة) •
 عملیة جراحیة كبرى حدیثة، أو صدمة جسدیة، أو حروق •

 
 استمع وقیِّم

 مضاعفات الرضاعة الطبیعیة •
 الحاجة إلى/استخدام مضخة الثدي   •
 التطعیمات •

 كم كان طول رضیعك ووزنھ عند الوالدة؟
 ھل ُوِلد رضیعك في موعده أم مبكًرا؟ 

 ما المخاوف التي تساورك بشأن صحة رضیعك؟
ماذا وجب على طبیب رضیعك قولھ بشأن نموه أو متى كانت آخر مرة زار فیھا رضیعك الطبیب؟  

 صحتھ؟ 
 كیف تسیر عملیة اإلرضاع؟ 

 

 الرضاعة الطبیعیة: عدمفي حال  في حال الرضاعة الطبیعیة بأي مقدار: 

كم مرة ترضعین فیھا طبیعی�ا أو تستخدمین 
  مضخة الثدي؟

ھل تناول رضیعك أي شيء آخر خالف لبن  
 الثدي؟ 

 (إذا كانت اإلجابة نعم) في أي ُعمر؟

 ساعة)  24ما الكمیة؟ (خالل 

  24كم عدد الحفاضات التي یبللھا رضیعك في 
 ساعة؟ 

كم عدد الحفاضات المتسخة بالبراز لرضیعك في 
 ساعة؟ 24

 متى كانت آخر مرة أرضعت فیھا رضیعك من لبنك؟  

سبب توقفك عن الرضاعة الطبیعیة أو إعطاء   أخبریني ما
 لبن األم؟ 

 ساعة؟ 24ما كمیة اللبن الصناعي الذي تقدمینھ خالل 

 ةمعملیال/القیاسات البشریة
 مشاركة مخطط النمو 

 ما شعورك تجاه نمو رضیعك؟ 

 تقییم األسرة

 استمع وقیِّم 
 التدخین السلبي •

 تدور األسئلة القلیلة التالیة حول أسرتك واآلخرین ممن یعیشون في منزلك. 
ن داخل منزلك؟   ھل ھناك أي شخص ُمدّخِ

 األسرة؟ ھل تشعرین في أي وقت بعدم األمان في منزلك؟ ھل سبق وأن شعرِت بالخوف من شریكك أو من أي فرد في 



ضع في عمر      أشھر 4-0أسئلة تقییم الرُّ

  
 
 

 األسئلة (األسئلة المكتوبة بخٍط عریض مطلوبة) Cascadeشاشة 
  السابقة)التعرض لسوء معاملة (خالل الستة أشھر  •

 (اختر من شاشة "عوامل الخطر الُمحدَّدة") 
 

 

م(و) الرعایة الطبیة للمشاركة(ـات):  ُمقّدِ
م الرعایة األول ___________________________        مقّدِ
م الرعایة الثاني ___________________________        مقّدِ
م الرعایة الثالث ___________________________  مقّدِ

 التوثیق األولي) عند إالتسأل  ال( WICأین سمعت عن برنامج 
 النظام الغذائي والصحة

 استمع وقیِّم 
 المخاوف المتعلقة بالتغذیة مثل: 

 أشھر)  6إدخال األطعمة الصلبة مبكًرا (<  •
 إرضاع مشروبات تحتوي على السكر  •
 أشھر)  6نقص مكمالت الفلوراید (=<  •
 ملي جرام)  0.01وحدة دولیة، أي  400نقص مكمالت فیتامین د (<  •
 اللبن الصناعي تخفیفًا غیر مالئمتخفیف  •
 مكمالت غیر مالئمة أو مفرطة •
 بدیل غیر مالئم للبن األم/اللبن الصناعي •
 استعمال غیر مالئم لزجاجة الرضاعة/الكوب •
 عدد مرات محدود للرضاعة الطبیعیة (< شھران)  •
 عدم دعم العالقة بین النمو/اإلرضاع •
ثھا •  أطعمة یُحتمل تلوُّ
 تعامل/تخزین غیر آمن للبن األم/اللبن الصناعي •
 إطعام شدید التقیید •

 معظم مانحي الرعایة لدیھم أسئلة حول اإلطعام. ما األسئلة التي لدیك؟ 
 كیف یخبرك رضیعك بأنھ جائع؟ 

 كیف یخبرك رضیعك بأنھ قد شبِع؟ 
 إرضاع اللبن الصناعي: الرضاعة الطبیعیة:

الرضاعة، ماذا تفعلین بلبن األم عند استخدام زجاجات 
 بعد اإلرضاع؟ 

ھل تخططین للعودة إلى العمل؟ ھل تخططین الستخدام 
 مضخة الثدي؟

غالبًا ما یكون لدى مانحي الرعایة أسئلة حول مزج اللبن  
 الصناعي مزًجا صحیًحا. كیف تمزجین اللبن الصناعي؟

 ما نوع الماء الذي تستخدمینھ؟

 اعي بعد اإلرضاع؟ ماذا تفعلین باللبن الصن

 ما الفیتامینات أو المكمالت الغذائیة األخرى التي تمنحینھا لرضیعك؟ 

 ما الذي تستمتعین بفعلھ أثناء إرضاع رضیعك؟ 

 شاشة اختیاریة االیكولوجیا االجتماعیة 
في حال إدخال أي بیانات في ھذه الشاشة، تتطلب القائمة المنسدلة النشاط البدني ومشاھدة التلیفزیون/الفیدیو   مالحظة:

 إجابة عن الرضیع أو الطفل. 

  أشھر) WIC (< 6رضیع ألم مؤھلة لبرنامج   - عوامل الخطر الُمحدَّدة
 مانحة رعایة ذات قدرة محدودة على اتخاذ قرارات بشأن اإلرضاع 

 طي األم للمخدرات (أثناء الحمل)تعا
د: غیر مطابقة إلرشادات اإلرضاع  إذا لم یتم تحدید أي مخاطر، فحّدِ

 



ضع في عمر      أشھر 8-5أسئلة تقییم الرُّ
 

  
 
 

  وأسرتك. ھل توافقین على توجیھ بضع أسئلة إلیك؟نحن نوجھ األسئلة القلیلة التالیة إلى الجمیع؛ فھذا یساعدني على التعرف على رضیعك  كلمة افتتاحیة:
 األسئلة (األسئلة المكتوبة بخٍط عریض مطلوبة) Cascadeشاشة 

 معلومات عن الصحة

 استمع وقیِّم
 الحاالت الصحیة، مثل:

 تفاعالت األدویة/العناصر الغذائیة •
 حساسیة الطعام (تأثیر الحمیة الغذائیة القاسیة) •
 الھضمياضطراب الجھاز  •
 اضطرابات جینیَّة وِخلقیَّة •
 اضطراب أیضي •
 أشھر)  6متالزمة االمتناع عند الولید (≤  •
 حاالت مرضیة أخرى (تؤثر في حالة التغذیة) •
 عملیة جراحیة كبرى حدیثة أو صدمة جسدیة أو حروق •

 
 استمع وقیِّم

 مضاعفات الرضاعة الطبیعیة •
 الحاجة إلى/استخدام مضخة الثدي •
 التطعیمات  •

 

 ان طول رضیعك ووزنھ عند الوالدة؟كم ك
 ھل ُوِلد رضیعك في موعده أم مبكًرا؟ 

 ما المخاوف التي تساورك بشأن صحة رضیعك؟
 متى كانت آخر مرة زار فیھا رضیعك الطبیب؟ 

 ماذا وجب على طبیب رضیعك قولھ بشأن نموه أو صحتھ؟ 
 كیف تسیر عملیة اإلرضاع؟ 

 

 الرضاعة الطبیعیة: عدمفي حال  مقدار: في حال الرضاعة الطبیعیة بأي 
كم مرة ترضعین فیھا طبیعی�ا أو تستخدمین مضخة  

 الثدي؟

ھل تناول رضیعك أي شيء آخر خالف لبن األم؟ 
 (استخدم مالحظة الصقة)

 (إذا كانت اإلجابة نعم) في أي ُعمر؟

ھل تعطین رضیعك أي لبٍن صناعي؟ (إذا كانت 
 اإلجابة نعم) ما الكمیة؟ 

تناول رضیعك أي شيء آخر خالف لبن األم ھل ی
 حالی�ا؟

(إذا كانت اإلجابة نعم) ما ھو؟ ما الكمیة؟  •
 ساعة) 24(خالل 

متى كانت آخر مرة أرضعت فیھا رضیعك من   •
 لبنك؟  

أخبریني ما سبب توقفك عن الرضاعة الطبیعیة أو  •
 إعطاء لبن األم؟

  ةمعملیال/القیاسات البشریة
 مشاركة مخطط النمو 

 شعورك تجاه نمو رضیعك؟ ما  •
 أشھر، وإذا كان الھیموجلوبین منخفًضا) ماذا قال طبیبك عن نسبة الحدید لدى رضیعك؟ 6(بعد  •

 تقییم األسرة  

 استمع وقیِّم
 التدخین السلبي  •

 تدور األسئلة القلیلة التالیة حول أسرتك واآلخرین ممن یعیشون في منزلك.  
ن داخل منزلك؟  ھل ھناك أي شخص ُمدّخِ

ھل تشعرین في أي وقت بعدم األمان في منزلك؟ ھل سبق وأن شعرِت بالخوف من شریكك أو من أي فرد في  
 األسرة؟



ضع في عمر      أشھر 8-5أسئلة تقییم الرُّ
 

  
 
 

 األسئلة (األسئلة المكتوبة بخٍط عریض مطلوبة) Cascadeشاشة 
 التعرض لسوء معاملة (خالل الستة أشھر السابقة) •

 (اختر من شاشة "عوامل الخطر الُمحدَّدة")
 

م(و) الرعایة الطبیة   للمشاركة(ـات): ُمقّدِ
م الرعایة األول __________________________         مقّدِ
م الرعایة الثاني __________________________         مقّدِ
م الرعایة الثالث __________________________  مقّدِ

 التوثیق األولي)  عند  إالتسأل  ال(  WICأین سمعت عن برنامج 

 والصحةالنظام الغذائي 

 استمع وقیِّم
 المخاوف المتعلقة بالتغذیة مثل:

 أشھر)  6إدخال األطعمة الصلبة مبكًرا (<  •
 إرضاع مشروبات تحتوي على السكر  •
 أشھر)  6نقص مكمالت الفلوراید (=<  •
ملي  0.01وحدة دولیة، أي  400نقص مكمالت فیتامین د (<  •

 جرام) 
 تخفیف اللبن الصناعي تخفیفًا غیر مالئم  •
 مكمالت غیر مالئمة أو مفرطة  •
 بدیل غیر مالئم للبن األم/اللبن الصناعي •
 استعمال غیر مالئم لزجاجة الرضاعة/الكوب  •

 عدم دعم العالقة بین النمو/اإلرضاع
ثھا •  أطعمة یُحتمل تلوُّ
 تعامل/تخزین غیر آمن للبن األم/اللبن الصناعي  •
 إطعام شدید التقیید  •

معظم مانحي الرعایة لدیھم أسئلة حول التغیُّرات في طعام رضیعھم. بعض المواضیع الشائعة التي تظھر تدور 
 حول المذاق، والملمس، وتعلُّم كیفیة الشرب من الكوب.  

 ما الذي سمعتِھ حول البدء في إدخال األطعمة الصلبة؟  •
 ھل بدأِت تعلیم طفلك استخدام الكوب؟ •
 كمالت الغذائیة األخرى التي تمنحینھا لرضیعك؟  ما الفیتامینات أو الم •
 ما الذي تستمتعین بفعلھ أثناء إرضاع رضیعك؟  •

 شاشة اختیاریة  االیكولوجیا االجتماعیة 
في حال إدخال أي بیانات في ھذه الشاشة، تتطلب القائمة المنسدلة النشاط البدني ومشاھدة  مالحظة:  

 الرضیع أو الطفل. التلیفزیون/الفیدیو إجابة عن 

 أشھر)  WIC (< 6رضیع ألم مؤھلة لبرنامج  عوامل الخطر الُمحدَّدة 
 مانحة رعایة ذات قدرة محدودة على اتخاذ قرارات بشأن اإلرضاع

 تعاطي األم للمخدرات (أثناء الحمل)  
د: غیر مطابقة إلرشادات اإلرضاع    إذا لم یتم تحدید أي مخاطر، فحّدِ

 



ضع في عمر   شھًرا 11-9أسئلة تقییم الرُّ
 

  
 
 

 لیك؟ نحن نوجھ األسئلة القلیلة التالیة إلى الجمیع؛ فھذا یساعدني على التعرف على رضیعك وأسرتك. ھل توافقین على توجیھ بضع أسئلة إ كلمة افتتاحیة:
 األسئلة (األسئلة المكتوبة بخٍط عریض مطلوبة) Cascadeشاشة 

 معلومات عن الصحة

 استمع وقیِّم 
 الحاالت الصحیة، مثل: 

 اضطراب القلب واألوعیة الدمویة •
 تفاعالت بین األدویة والعناصر الغذائیة  •
 حساسیة الطعام (تأثیر الحمیة الغذائیة القاسیة) •
 اضطراب الجھاز الھضمي •
 اضطرابات جینیَّة وِخلقیَّة •
 اضطراب أیضي  •
 عملیة جراحیة كبرى حدیثة، أو صدمة جسدیة، أو حروق  •
 حاالت مرضیة أخرى (تؤثر في حالة التغذیة)  •

 
 استمع وقیِّم 

 مضاعفات الرضاعة الطبیعیة •
 الحاجة إلى/استخدام مضخة الثدي •
 التطعیمات •

 

 كم كان طول رضیعك ووزنھ عند الوالدة؟
 رضیعك في موعده أم مبكًرا؟ھل ُوِلد 

 ما المخاوف التي تساورك بشأن صحة رضیعك؟ 
 متى كانت آخر مرة زار فیھا رضیعك الطبیب؟

 ماذا وجب على طبیب رضیعك قولھ بشأن نموه أو صحتھ؟ 
 كیف تسیر عملیة اإلرضاع؟ 

 

 الرضاعة الطبیعیة: عدمفي حال  في حال الرضاعة الطبیعیة بأي مقدار:

 كم مرة ترضعین فیھا طبیعی�ا أو تستخدمین مضخة الثدي؟

ھل تناول رضیعك أي شيء آخر خالف لبن األم؟ (استخدم 
 مالحظة الصقة)  

 (إذا كانت اإلجابة نعم) في أي ُعمر؟

ھل تعطین رضیعك أي لبٍن صناعي؟ إذا كانت اإلجابة نعم، 
 فما الكمیة؟

 شيء آخر خالف لبن األم حالی�ا؟ھل یتناول رضیعك أي 

(إذا كانت اإلجابة نعم) ما ھو؟ ما الكمیة؟  •
 ساعة) 24(خالل 

 

 متى كانت آخر مرة أرضعت فیھا رضیعك من لبنك؟ 

أخبریني ما سبب توقفك عن الرضاعة الطبیعیة أو إعطاء 
 لبن األم؟

 ةمعملیال/القیاسات البشریة 
 مشاركة مخطط النمو

 

 ما شعورك تجاه نمو رضیعك؟   •
 (إذا كان الھیموجلوبین منخفًضا) ماذا قال طبیبك عن نسبة الحدید لدى رضیعك؟  •



ضع في عمر   شھًرا 11-9أسئلة تقییم الرُّ
 

  
 
 

 

 األسئلة (األسئلة المكتوبة بخٍط عریض مطلوبة) Cascadeشاشة 

 تقییم األسرة

 استمع وقیِّم 
 التدخین السلبي •
 التعرض لسوء معاملة (خالل الستة أشھر السابقة)  •

 شاشة "عوامل الخطر الُمحدَّدة") (اختر من 
 

 تدور األسئلة القلیلة التالیة حول أسرتك واآلخرین ممن یعیشون في منزلك. 
ن داخل منزلك؟   ھل ھناك أي شخص ُمدّخِ

 ھل تشعرین في أي وقت بعدم األمان في منزلك؟ ھل سبق وأن شعرِت بالخوف من شریكك أو من أي فرد في األسرة؟ 
م(و)   الرعایة الطبیة للمشاركة(ـات):ُمقّدِ

م الرعایة األول ___________________________        مقّدِ
م الرعایة الثاني ___________________________        مقّدِ
م الرعایة الثالث ___________________________  مقّدِ

 التوثیق األولي) عند إالتسأل  ال( WICأین سمعت عن برنامج 
 لغذائي والصحةالنظام ا

 استمع وقیِّم 
 المخاوف المتعلقة بالتغذیة مثل: 

 إرضاع مشروبات تحتوي على السكر  •
 أشھر)  6نقص مكمالت الفلوراید (=<  •
 ملي جرام)  0.01وحدة دولیة، أي  400نقص مكمالت فیتامین د (<  •
 تخفیف اللبن الصناعي تخفیفًا غیر مالئم •
 مكمالت غیر مالئمة أو مفرطة •
 مالئم للبن األم/اللبن الصناعيبدیل غیر  •
 استعمال غیر مالئم لزجاجة الرضاعة/الكوب •
 عدم دعم عالقة النمو/اإلطعام  •
ثھا •  أطعمة یُحتمل تلوُّ
 تعامل/تخزین غیر آمن للبن األم/اللبن الصناعي •
 إطعام شدید التقیید •

، واالنتقال إلى الحلیب. بعض المواضیع الشائعة التي تظھر تدور حول الشرب من الكوب، وإدخال طعام األسرة
 أخبریني عن أوقات طعام رضیعك. 

 
 ما الفیتامینات أو المكمالت الغذائیة األخرى التي تمنحینھا لرضیعك؟ 

 ما الذي تستمتعین بفعلھ أثناء إرضاع رضیعك؟  
 ما الذي تودین معرفة المزید عنھ؟

 شاشة اختیاریة االیكولوجیا االجتماعیة
في حال إدخال أي بیانات في ھذه الشاشة، ستتطلب القائمة المنسدلة للنشاط البدني ومشاھدة التلیفزیون/الفیدیو   مالحظة:

 استجابة عن الرضیع والطفل. 
 مانحة رعایة ذات قدرة محدودة على اتخاذ قرارات بشأن اإلرضاع  عوامل الخطر الُمحدَّدة 

 تعاطي األم للمخدرات (أثناء الحمل)
د: غیر مطابقة إلرشادات اإلرضاع   إذا لم یتم تحدید أي مخاطر، حّدِ



 أسئلة تقییم الطفل 

  
 
 

  نحن نوجھ األسئلة القلیلة التالیة إلى الجمیع؛ فھذا یساعدني على التعرف على طفلك وأسرتك. كلمة افتتاحیة:
 أسئلة إلیك؟ ھل توافقین على توجیھ بضع 

 
 األسئلة (األسئلة المكتوبة بخٍط عریض مطلوبة) Cascadeشاشة 

 معلومات عن الصحة

 استمع وقیِّم  
 الحاالت الصحیة، مثل: 

 تفاعالت بین األدویة والعناصر الغذائیة  •
 حساسیة الطعام (تأثیر الحمیة الغذائیة القاسیة) •
 اضطراب الجھاز الھضمي •
 وِخلقیَّةاضطرابات جینیَّة  •
ل الالكتوز  •  عدم تحمُّ
 الحالة الصحیة للفم •
 عملیة جراحیة كبرى حدیثة، أو صدمة جسدیة، أو حروق  •

 استمع وقیِّم 
 التطعیمات •

 كم كان طول طفلك ووزنھ عند الوالدة؟

 ھل كانت الوالدة قرب موعدھا؟

 متى كانت آخر مرة زرت فیھا طبیب طفلك؟ 

 صحتھ؟ما المخاوف التي تساور طبیب طفلك حول 

 ما المخاوف التي تساورك؟  

 
 

 ةمعملیال/القیاسات البشریة 
 مشاركة مخطط النمو

 ماذا قال طبیب طفلك عن نموه؟ 
 ما الذي تودین رؤیتھ في مخطط نمو طفلك؟  

 ما شعورك تجاه نمو طفلك؟ 
 (إذا كان الھیموجلوبین منخفًضا) ماذا قال طبیب طفلك عن نسبة الحدید لدیھ؟ 

 األسرةتقییم 

 استمع وقیِّم 
 التدخین السلبي •
 التعرض لسوء معاملة (خالل الستة أشھر السابقة)  •

 (اختر من شاشة "عوامل الخطر الُمحدَّدة") 
 

 تدور األسئلة القلیلة التالیة حول أسرتك واآلخرین ممن یعیشون في منزلك. 
ن داخل منزلك؟   ھل ھناك أي شخص ُمدّخِ

 
 ھل تشعرین في أي وقت بعدم األمان في منزلك؟ ھل سبق وأن شعرِت بالخوف من شریكك أو من أي فرد في األسرة؟ 

م(و) الرعایة الطبیة   للمشاركة(ـات):ُمقّدِ
م الرعایة األول ___________________________        مقّدِ
م الرعایة الثاني ___________________________        مقّدِ
م الرعایة الثالث ___________________________  مقّدِ

 

 التوثیق األولي) عند إالتسأل  ال( WICأین سمعت عن برنامج 



 أسئلة تقییم الطفل 

  
 
 

 األسئلة (األسئلة المكتوبة بخٍط عریض مطلوبة) Cascadeشاشة 
 والصحةالنظام الغذائي 

 استمع وقیِّم 
 المخاوف المتعلقة بالتغذیة مثل: 

 إرضاع مشروبات تحتوي على السكر  •
 أشھر)   6نقص مكمالت الفلوراید (>  •
 ملي جرام)  0.01وحدة دولیة، أي  400نقص مكمالت فیتامین د (<  •
 بدیل غیر مالئم للبن األم •
 مكمالت غیر مالئمة أو مفرطة •
 الرضاعة/الكوباستعمال غیر مالئم لزجاجة  •
 عدم دعم العالقة بین النمو/اإلرضاع •
 المیل إلى أكل أشیاء غیر مألوفة   •
ثھا •  أطعمة یُحتمل تلوُّ
 شھًرا)  23-12لبن منخفض الدھون أو خاٍل من الدھون ( •
 نظام غذائي شدید التقیید  •

 عادة ما یكون لدى مقدمي الرعایة في ھذا الوقت أسئلة عن طعام أطفالھم.  

 ه الطعام الذي یتناولھ طفلك؟ ما شعورك تجا

 ھل ھناك أطعمة ال یستطیع طفلك تناولھا بسبب حساسیة أو أسباٍب أخرى؟ 

 ما شعور طفلك تجاه تناول الخضراوات والفواكھ؟ 

 ماذا یشرب طفلك في یومھ العادي؟ 

 ما الفیتامینات أو المكمالت الغذائیة األخرى التي تعطینھا لطفلك؟

 ادة بشأن طعام طفلك؟ ما أكثر ما یُشعرك بالسع

 إذا كان بإمكانك إجراء تغییر واحد في طعام طفلك، فما ھو؟

 

 تقییم الصحة

 ما الذي تغیَّر في صحة طفلك منذ حصولك على تصدیق البرنامج في (اذكر التاریخ)؟

 ما الذي تغیَّر في طعام طفلك أو في نشاطھ البدني؟

 طعامھ أو نشاطھ البدني؟ما المخاوف التي تساورك بشأن صحة طفلك أو 

 شاشة اختیاریة االیكولوجیا االجتماعیة

 إدخال أي بیانات في ھذه الشاشة یتطلب اختیاًرا من القائمة المنسدلة النشاط البدني ومشاھدة التلیفزیون/الفیدیو.  مالحظة:

 مھارات محدودة في التغذیة المالئمة أو في اتخاذ قرارات بشأن اإلطعام عوامل الخطر الُمحدَّدة 

د:   إذا لم یتم تحدید أي مخاطر، فحّدِ

 غیر مطابقة إلرشادات اإلطعام، غیر مطابقة إلرشادات التغذیة.  

 


