
استخدام عّدة تجهيز لوحة النشراتحول تعليمات   

 للرّضع إن الغرض من عّدة تجهيز لوحة النشرات هذه هو زيادة تثقيف العميالت وتوعيتهن بشأن النوم السليم واآلمن
الرضاعة الطبيعية والنوم السليم واآلمن: لرضاعة الطبيعية. إن عنوان لوحة النشرات هو التي تدّر بها اوالعوامل الوقائية 

  يعمالن سوياً للحفاظ على سالمة وصحة رضيعك!

وقّصها بشكل يتناسب لعرضها في مكتبك. تأتي العّدة مع مجموعات من صور فوتوغرافية  عّدة التجهيزات هذهيمكن طباعة 
ّضع نائمون في بيئة سليمة وآمنة للنوم. قومي (قم) باختيار صورة واحدة ات المرضعات وأطفال رُ آلباء واألجداد واألمهعن ا

أسئلة حول عّدة تجهيز لوحة اإلعالنات أو كان  من كل مجموعة وعرضها كما هو مقترح في القالب أدناه. وإذا كانت لديك أيّ 
 Infantنرجو منك إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى برنامج ، فالنشرات الخاصة بكلديك رغبة في إرسال صورة لنا عن لوحة 

Safe Sleep  :على العنوان التالي 
InfantSafeSleep@michigan.gov-MDHHS.  

 القالب

 

 لوحة النشرات المكتملة

 



 الرضاعة الطبیعیة
 

إن حلیب ثدییك یدّر مغذیات لرضیعك ویساعده على الحفاظ على سعادتھ 
 وصحتھ وعافیتھ. كما إن الرضاعة الطبیعیة مفیدة لصحتك أیضاً!

 

إن األطفال الرّضع الذین یرضعون حلیباً اصطناعیاً (فورمیوال) أكثر عرضة 
) وموت SIDSالرضیع المفاجئ (لمخاطر من غیرھم لإلصابة بمتالزمة موت 

 الرضیع من حاالت متعلقة بالنوم. 
 

ومن األفضل إرضاع رضیعك رضاعة طبیعیة لألشھر الستة األولى من العمر. 
شھراً وأكثر (مع إضافة  12علماً أن االستمرار بإرضاعھ رضاعة طبیعیة إلى 

المنافع  مواد غذائیة بعد حلول الستة األشھر من الرضاعة) یطّول مفعول ھذه
 العظیمة. 

 

لمخاطر كما أن إعطاء رضیعك المّصاصة (اللّھایة) یمكن أن یحّد من تعّرضھ 
) وموت الرضیع من حاالت متعلقة SIDSمتالزمة موت الرضیع المفاجئ (

بالنوم، ولكن ینبغي علیك االنتظار حتى تشعرین بارتیاح في إرضاعھ وأن یشعر 
  رضیعك بارتیاح في الرضاعة قبل أن تقومین بإعطائھ المّصاصة.

 
 

نحن نعلم أنھ ال تقوم جمیع األمھات بإرضاع أطفالھن، ومع ذلك، ال یزال 
یمكنك الحفاظ على سالمة وأمان رضیعك بوضعھ مستلقیاً على ظھره عند 

 النوم واستخدام سطح نوم ثابت ومتین.



 مع رضیعك شاركي الغرفة
 ولیس السریر

 

ابق المكان الذي ینام فیھ رضیعك بشكل سلیم وآمن  - الغرفةمشاركة النوم في نفس 
 ضمن مرمى نظرك والوصول إلیھ من مكان نومك لمدة ستة أشھر على األقل.

 
ة بكونك قریبة لمكان نوم رضیعك یمكن أن یفیدك على التعّرف على العالمات الدالّ 

 على متى یكون جائعاً ویساعدك على دعم الرضاعة الطبیعیة.
 

ك إرضاع رضیعك في سریریك. وعند االنتھاء من إرضاعھ، ضعیھ في مكان یمكن
  النوم الخاص بھ بشكل سلیم وآمن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eunice Kennedy Shriver ألغراض تثقیفیة فقط؛  ®Safe to Sleepالصورة الفوتوغرافیة معروضة بإذن من حملة التوعیة
National Institute of Child Health and Human Development  ) معھد یونیس كندي شراْیفر لشؤون صحة األطفال

 U.S. Department of عالمة تجاریة مسجلة لـ ®Safe to Sleep ؛http://safetosleep.nichd.nih.gov، )والتنمیة البشریة
Health and Human Services  )یة)وزارة الصحة والخدمات البشریة األمریك. 



 النوم السلیم واآلمن
 

أحرصي دائماً على أن یكون رضیعك مستلقیاً على ظھره عند جمیع أوقات النوم 
 وھذا یشمل أوقات القیلولة والنوم في اللیل إلى أن یحین عید میالده األول.

 

 
أو المھد النقّال أو  (Bassinet) النومضعي رضیعك في المھد (السریر) أو سلّة 

 .حظیرة اللعب على فراش سمیك وشرشف مثبّت بإحكام حولھ

 
ات السریر من ات والبطانیات واأللعاب اللینة ومصدّ أحرصي على إبعاد المخدّ 

 الناحیة التي ینام فیھا رضیعك.
 

 
 ألبسي رضیعك كیس نوم أو بیجاما تتماشى مع درجة حرارة الغرفة.

 

 
 أحرصي على عدم وجود المدخنین حول رضیعك.
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(الصورة معروضة بإذن من: كوفكتیف)   Photo Credit: Coffective 

Photo Credit: The Naomi and Ruth (NAR) Project 
 الصورة معروضة بإذن من: مشروع نایومي و روث)

 



  

Photo Credit: Kalamazoo Michigan Maternity and Newborn Photography 
 الصورة معروضة بإذن من: تصویر األمومة وحدیثي الوالدة في كالمازو بمیشیغان)

Photo Credit: Safe to Sleep® campaign, for educational purposes only; Eunice 
Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, 
http://safetosleep.nichd.nih.gov; Safe to Sleep® is a registered trademark of 

the U.S. Department of Health and Human Services. 

 

http://safetosleep.nichd.nih.gov/


 

 

  

Photo Credit: Federal SUID/SIDS Workgroup 
الفریق الفیدرالي العامل على شؤون موت الرضیع الفجائي غیر المتوقع/متالزمة الصورة معروضة بإذن من: 

ومعلومات مجانیة حول النوم السلیم واآلمن على موت الرضیع المفاجئ). احصلي على مزید من المعلومات 
 .safetosleep.nichd.nih.govي: الموقع اإللكتروني التال

 



 

Photo Credit: Federal SUID/SIDS Workgroup 
الفریق الفیدرالي العامل على شؤون موت الرضیع الفجائي غیر المتوقع/متالزمة الصورة معروضة بإذن من: 

الرضیع المفاجئ). احصلي على مزید من المعلومات ومعلومات مجانیة حول النوم السلیم واآلمن على موت 
 .safetosleep.nichd.nih.govي: الموقع اإللكتروني التال

 



 

 

 

لألسر معلومات حول أفضل الممارسات المعنیّة برعایة األمومة [أثناء  Coffectiveیقّدم 
 كیفیة الحصول على بدایة سلیمة وآمنة مع الرضیع.  من بینھاالحمل والوالدة وفترة النفاس]، 

المجاني للجّوال باستخدام رمز  Coffectiveیمكنكم معرفة المزید بتنزیل تطبیق 
 " في متجرCoffective" تطبیق )، أو عن طریق البحث عنQRاالستجابة السریعة (

 التطبیقات الذي تتعاملون معھ.

coffective.com 

 

 

) موارد Office on Women's Healthلدى المكتب المعني بصحة النساء (
كثیرة تتعلق بالرضاعة الطبیعیة وغیرھا من مواضیع صحة األمومة [أثناء الحمل 

 والوالدة وفترة النفاٍس].

womenshealth.gov. 

ة ) مواداً غذائیة صحیّ WICالنساء والرّضع واألطفال الصغار (یقّدم برنامج 
والتثقیف في شؤون التغذیة والدعم للرضاعة الطبیعیة والقیام باإلحاالت إلى برامج 

 أخرى متواجدة في المجتمع المحلي. 
أمھات مرشدات في شؤون الرضاعة الطبیعیة لتقدیم الدعم من  WICلدى برنامج 

 ى األسئلة.أم ألخرى واإلجابة عل
 

michigan.gov/wic 

) موارداً حول Safe Sleepیقّدم برنامج النوم السلیم واآلمن (
 أفضل الممارسات المعنیّة بالنوم السلیم واآلمن.

michigan.gov/safesleep 

 الموارد
أخبرونا أین رأیتم لوحة 

 النشرات الخاصة بنا!



م واآلمن
ياً!   



 

ة الطبيعية والنوم السليم
هما يعمالن سوياً لحفظ رضيعك سليماً ومعافى صحي



الرضاعة
 كاله


