
یمكن للعائلة واألصدقاء جعل الرضاعة 
الطبیعیة أمرا ناجحا

*Breastfeeding/breast milk are also known as chestfeeding/ chest milk respectively.

فیما یلي بعض الطرق للمساعدة في ذلك:
الحصول على المعلومات

احصلي على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الرضاعة الطبیعیة*.  •
تحدثي مع األصدقاء واألقارب واألسر األخرى التي تقوم بالرضاعة   •

الطبیعیة باإلضافة إلى متخصصي الرعایة الصحیة.

تشجیع اآلباء واألمھات الجدد
أولیاء األمور الذین یقومون بالرضاعة الطبیعیة قد یساورھم القلق حیال   •
عدم توفر قدر كاف من اللبن الطبیعي في صدر األم* إلطعام رضیعھم.
معظم األمھات الالتي یقمن بالرضاعة الطبیعیة لدیھم القدر الكافي من   •

اللبن الطبیعي.
یرجى إخبارھم بأن لدیك ثقة بھم، وأنھ بمقدورك تقدیم المساعدة.  •

توفیر الوقت والمكان المناسبین
یرجى تقیید المكالمات الھاتفیة وجعل الزیارات قصیرة.  •
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تقديم المساعدة في المهام اليومية
يرجى تقديم المساعدة في إنجاز األمور اليومية   •

مثل تحضير وجبات الطعام وغسل الصحون والمالبس وترتيب المنزل 
واالعتناء باألطفال.

تقديم المساعدة فيما يخص الرضيع
يبكي األطفال الرضع ألسباب عديدة، ليست فقط بسبب الجوع. يرجى التعرف   •
على طرق مختلفة إلراحة الرضيع مثل حمل الرضيع بشكل مالصق لجسمك، 

وحمل الرضيع والسير به، والغناء والرقص له.
االستحمام وتغيير الحفاضات تعتبر طرقا أخرى للتعرف بشكل أقرب على   •

الرضيع.

توقع أمور واقعية
قدوم طفل جديد يغير الحياة لألبد. ومن الطبيعي أن يكون لدى اآلباء واألمهات   •

مشاعر مختلطة حيال هذه التغييرات.
سؤال اآلباء واألمهات عن شعورهم سيكون أمرا مساعدا لهم. فدعمك لهم أمر   •

مهم.

الحصول على المساعدة
إذا كان اآلباء واألمهات يشعرون بعدم سير األمور على ما يرام فيما يتعلق   •
بالرضاعة الطبيعية، فيرجى االتصال للحصول على المساعدة! تقدم اإلدارة 
الصحية العامة في تورونتو (Toronto Public Health) المساعدة فيما 
يتعلق بالرضاعة الطبيعية لجميع األسر وبإمكانها توصيلهم بالجهات األخرى 

التي تقدم الدعم.

لدى اإلدارة الصحية العامة في تورونتو (Toronto Public Health) سياسات وممارسات تدعم 
الرضاعة الطبيعية وقد اختيرت على أنها مالئمة للرضع من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)/منظمة 

.(UNICEF) األمم المتحدة للطفولة
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