ضاعة ،ومرحبًا بأول عيد ميالد!
ودا ًعا للر ّ

أنا أشب عن الطوق!
عندما أتعلم كيفية الرشب من الكوب ،فأنا أتعلم شيئًا

جديدًا وممت ًعا .إن تقديم كوب يل اآلن سوف يساعدين
عىل االستعداد للرشب من الكوب عند اقرتاب عام
ميالدي األول .قد أبدو صغ ًريا جدًا ،ولكن ِ
عليك أن
مهتم بتناول األطعمة
تعريف أنا مستعدًا عندما أكون ً
الصلبة .أنا بحاجة إىل املساعدة واملامرسة .أخربيني
مبدى فخرك يب وأنا أتعلم.
أنا مستعدًا الستخدام الكوب عندما:
• أبدأ يف تناول األطعمة باستخدام امللعقة.
• استطيع الجلوس عىل مقعد مرتفع.
• استطيع أن أمد يدي محاوالً إمساك الكوب
الخاص بك .أريد أن أتعامل معاملة الكبار أيضً ا!

أسنان الطفل
أسنان طفيل مهمة جدًا ألنها تساعدين يف إطعامه والحديث إليه أيضً ا .ال تضعي يل يف الكوب سوى املاء أو
حليب الثدي أو الحليب االصطناعي.

عندما أكون عىل وشك االحتفال بعيد ميالدي األول ،أكون مستعدًا للتوقف عن استخدام الرضّ اعة.
أنا بحاجة إىل مساعدتكم للقيام بهذا التحول .هناك مجموعة متنوعة من الطرق للبدء يف فطامي عن
الرضّ اعة .إليك يف ما ييل فكرتني قد تكونان مفيدتان لك:
الفكرة األوىل:
• حاويل أن تقدم يل القليل من السؤال يف الرضّ اعة والكثري من السؤال يف األكواب .عىل سبيل املثال،
إذا كنت يف العادة ارشب  6أوقيات ،حاول أن تقدم يل  4أوقيات فقط يف الرضّ اعة.
• ملواصلة عملية االنتقال ،بعد مرور بضعة أيام من تقديم كميات قليلة يف الرضّ اعة وكميات كبرية
يف األكواب.
الفكرة الثانية:
بكوب.
• قدّمي يل رضّ اعة واحدة يف اليوم وقومي باستبدالها
ٍ
قومي بهذا كل بضعة أيام ،حتى يكون باستطاعتي استخدام الكوب فقط.
• ضعي الرضّ اعة الليلية جانبًا آلخر مرة.
طرق ميكنك اتباعها ملساعديت:
ِ
أنت قدويت! أود أن أرشب من الكوب املوجود عىل الطاولة.
•
• احتفظي بالرضّ اعة يف مكان بعيدًا عن األنظار .إذا مل أرى الرضّ اعة أمام عيني ،فمن املحتمل أال
أطلبها.
ِ
شعورك بالفخر يب.
• تحديث إ ّيل بشأن أن أكون كب ًريا .أظهري يل مدى
• عندما نذهب إىل الخارج ،أحرضي كتبي وألعايب الصغرية .ضعي وجبة خفيفة صحية وكوب يف
الحقيبة ليك أتناولها عندما أشعر بالجوع أو العطش.

أنا مستع ًدا
ألشرب من الكوب!

نظفي أسناين ولثتي دامئًا عندما استيقظ من النوم
يف الصباح وقبل أن أذهب إىل الفراش ليالً.
الحفاظ عىل لثتي وأسناين نظيفة وصحية سوف
يساعدين يف مرحلة التسنني أيضً ا.
عندما تقومي بوضعي عىل الرسير ،قومي
بعناقي وتقبييل .ضعي الرضّ اعات واألكواب
جانبًا الستخدمها يف أثناء النهار .إن النوم ومعي
الرضّ اعات أو األكواب ليس صح ًيا يل وألسناين.
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لألشخاص المعاقين ،يمكن الحصول على هذه الوثيقة في صيغ أخرى عند الطلب .لتقديم طلب ،يُرجى االتصال بالرقم ( 1-800-841-1410للصم/معوقي السمع .)711
ال يقوم برنامج  WICللتغذية بوالية واشنطن بالتمييز .توفر هذه المؤسسة تكافؤ الفرص.
عدّل برنامج  WICبوالية كاليفورنيا هذا المنشور .تمت إعادة طباعته بإذن من الجهات المختصة.

يمكنني أن أتعلم اآلن
كيفية الشرب من الكوب!

الشرب من الكوب:
• جيد ألسناين.
• يساعدين عىل تقليل اإلصابة بالتهابات أذن.
• يساعدين عىل أن يكون وزين صحي.

ابدئي بتدريبي على أخذ رشفات من الكوب عن طريق:
•
•
•
•
•

جلويس عىل مقعد مرتفع أو قومي بوضعي عىل حجرك.
اختيار الوقت املناسب للتدريب عندما أكون سعيدًا وأشعر بالراحة وال أشعر بالجوع.
تقديم يل لقيامت قليلة من الطعام ثم رشفة أو رشفتني من الكوب.
االستمرار يف تقديم يل لقيامت من الطعام ورشفات من الكوب يف أثناء تناول وجبة الطعام.
إخبار األشخاص الذين يتولون رعايتي إنني أتعلم الرشب من الكوب حتى ميكنهم مساعديت يف
التدريب عىل ذلك أيضً ا.

االستمرار في المحاولة.
إذا مل أحب الكوب يف أول مرة ،فاستم ِر يف املحاولة .قد استغرق بضعة أسابيع لتعلم كيفية استخدام
الكوب .عندما تقومي بتهيئة أجواء مريحة وممتعة يل يف أثناء وقت تناول الطعام ،من املحتمل أن تكون
لدي رغبة كبرية يف محاولة استخدام أشياء جديدة.

التحلي بالصبر.

علميني كيفية استخدام الكوب!
خاصا لكال منا.
يعد تعلم استخدام الكوب شيئًا جديدًا ووقتًا ً
أنا بحاجة إىل املساعدة لتعلم كيفية الرشب من الكوب .عندما أبلغ من العمر حوايل  6أشهر ،ابديئ
بتقديم يل حليب الثدي أو الحليب االصطناعي أو املياه يف كوب.
• استخدام كوب صغري بالستيك بغطاء سوف يساعدين عىل التعلم قبل أن انتقل إىل مرحلة استخدام
كوب بدون غطاء .إذا كان الكوب يحتوي عىل قمع ،فيفضل قمع بالستيك قوي.
• ابحثي عن كوب ال يحتوي عىل سدادة أو مصاصة عىل شكل حلمة لالمتصاص .هذا يساعدين عىل
تعلم كيفية الرشب من الكوب بدالً من االمتصاص من الزجاجة.
ِ
ميكنك أن
• ابديئ بوضع القليل من املياه أو حليب الثدي أو الحليب االصطناعي فقط يف الكوب.
تعطيني الكثري عندما ابدأ يف استخدام الكوب بشكل أفضل.
• أنها متعة يل عندما استطيع الجلوس عىل الطاولة واستخدم الكوب مع أرسيت عند تناول الوجبات
الخفيفة ووجبات الطعام.

منك أن ِ
قد أسبب الفوىض يف البداية وأحتاج ِ
متسك يل الكوب بينام أنا ارتشف منه .أحتاج إىل الكثري
من املامرسة ،لذا تحيل بالصرب عندما أكون ِ
معك يف أثناء التعلم.
ِ
ميكنك مساعديت يف تعلم مامرسات تناول الطعام الجيدة ليك استفيد منها طوال حيايت ،وذلك عندما
تتيح يل أن أتناول الطعام باستخدام امللعقة وارتشف من الكوب واالرتياح بني األكل والرشب
والسامح يل بالتوقف عندما أشعر بالشبع.

نصائح مفيدة لوقت النوم عندما أكون رضي ًعا كبي ًرا أو
طفالً
دارجا.
ً
عندما أبلغ من العمر حوايل  9أو  10أشهر ،قومي بتقليل مرات استخدامي للرضّ اعات وقدمي يل كوبًا
بدالً من ذلك.
عند بلوغ عام ميالدي األول ،عندما يحني وقت الذهاب إىل الفراش ،قدمي يل كوبًا من املاء ووجبة
خفيفة بدالً من الرضّ اعة.
قد يكون وقتي املفضل عندما أحصل عىل الرضّ اعة قبل النوم .ومينع هذا مرحلة االنتقال من الرضّ اعة
إىل الكوبِ .
إليك يف ما ييل بعض األشياء التي يجب محاولتها بدالً من الرضّ اعة.
قد أشعر باالرتياح عند:
• النوم مع لعبتي أو غطايئ املفضل ،إذا كان عمري
أكرب من  12شه ًرا فقط.
• قراءة قصة يل.
• تشغيل موسيقى أو الغناء .أحب ذلك عندما تقومي بالغناء يل.
• تدليك ظهري بهدوء.
• هزهزيت أو حميل.

االستمرار في الرضاعة الطبيعية.
إذا ِ
كنت تقومني بإرضاعي رضاعة طبيعية ،فاستم ِر يف ذلك! أنا أحب هذا الوقت الخاص الذي نكون فيه م ًعا.

