
 

إذا كان البكاء والرصاخ يتعبك و يثقل كاهلك:
 احصل عىل املساعدة

قد يبيك األطفال كثريًا لفرتة طويلة. إذا مل يكن بإمكانك تهدئة 
طفلك، فاطلبي املساعدة. هذا جيد لك ولطفلك. هناك طرق 

تهدئة يستطيع املتخصص و املحرتف يف هذا املجال توضيحها  
لك

هنا ميكنك الحصول عىل املساعدة والدعم:- 
 www.fruehehilfen.at املساعدة املبكرة: 

 مراكز استشارات الوالدين ومراكز الوالدين والطفل

 إسعاف الرصاخ

 متخصصون من القطاع الصحي مثل القابالت, أطباء العائلة,
  أطباء األطفال و األطباء 

 املعالجني و املستشارين النفسيني

 مراكز حامية الطفل

 مراكز اإلستشارات النسائية 

 مراكز االستشارات الرجالية

 خدمات األطفال والشباب

 استشارة صحية عرب الهاتف 1450   

هنا ميكنك الحصول عىل مزيد من املعلومات:-

www.fruehehilfen.at/Angebote-Video- 
Ratgeber.htm

عندما يبيك االطفال

كيف استطيع تهدئة طفيل
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كون قوياً كون مسيطراً

عندما تالحظ  انك تفقد السيطرة عىل اعصابك ترصف كاآليت: 

1 – ضع طفلك يف مكان آمن. ميكن أن يكون ذلك عىل سبيل
     املثال عىل الرسير الخاص به  أو عىل األرض 

     احمل طفلك دامئًا برفق وانتبه  لرأسه 

2 – اترك الغرفة. لكن ابق عىل مقربة من طفلك

3 – خذ نفسا عميقا

4 –تفقد طفلك كل بضع دقائق

5 –احصل عىل املساعدة إذا لزم األمر

طلبك للمساعده لن يؤذي  طفلك وسيساعدك عىل الهدوء مرة 
أخرى

ال تهز او تحرك طفلك بصورة عنيفة أبًدا

ال تغلق فم طفلك ابداً.

ال تستخدم القوة او العنف تجاه طفلك نهائياً 

ألن هذا ميكن أن يلحق الكثري من الرضرو أألذى بطفلك 

إذا فقدت ألسيطرة عىل الوضع ، فاتصل بالرقم

أو أحرض طفلك إىل أقرب عيادة عىل الفور
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هذا ميكن ان يساعد

قمت بتغري حفاض طفلك واطعمته جيدا ولكنه ال يزال يبيك.

حاول معرفة ماذا ميكن ان يساعد طفلك:-

 بعض االطفال يحبون الحركة

 بعضهم يحب ان يحملهم االهل

 بعض االطفال يحتاجون لكثري من التقارب البدين  و بعضهم    
 يفضل ان يرتك يف هدوء

 بعض االطفال يرتاحون لالصوات الهادئة مثل الغناء  صوت 
الراديو او الحديث و البعض االخر يحتاجون للهدوء الكامل

 يرغب العديد من األطفال يف الشعور
 „بحدودهم“ ويشعرهم  هذا بالهدوء ، عىل 
 سبيل املثال ، ان يتم لفهم بإحكام يف بطانية

جربت كل هذا و الزال طفلك مستمراً يف البكاء

بالرغم من صعوبة االمر حاول املحافظة عىل هدؤك

كُن ودوداً مع طفلك فذلك يساعده

فكلام كنت أكرث هدوًءا ، كان بإمكان طفلك االسرتخاء بشكل 
أفضل

تبادل قدر االمكان الرعاية مع شخص آخر

عندها تستطيع الحصول عىل بعض الراحة

و تستطيع اإلسرتخاء و تجديد طاقتك

احصل عىل الدعم )عىل سبيل املثال من شخص متخصص(

كل يشء مختلف عن ما توقعته  

انتظرت طفلك بسعادة وشوق واالن بعض توقعاتك اختلفت 

طفلك يبيك ويبيك

و هو الينقصه يشء, و صحته جيدة

من الطبيعي ان يبيك االطفال و يرصخون

هذا حال كل االطفال

ومن الطبيعي ايضا ان يشعر الوالدين بالحرية 
واالرتباك و انهم مثقلني بالوضع او يشعرون 

بالقلق من ان  ينزعج االخرين من هذا الوضع 
)عىل سبيل املثال الجريان(.

بل و ميكن ان يصل البعض اىل حد عدم السيطرة عىل النفس و 
فقدان االعصاب.

حاول املحافظة عىل هدوئك

طفلك ال يستطيع ان يفعل اي يشء ضد بكائه الكثري

البكاء ال يعني انك كأم او أب قد قمتم بأمر خاطيء

طفلك ال يسطيع التعبري عن نفسه اال بهذه الطريقة و هو ال يبيك 
إلثارة غضبك

يف الشهر الثاين والثالث من العمر ، ميكن لألطفال األصحاء أن 
يبكون ملدة 3-2 ساعات يوميا وهذا يكون  بشكل أسايس يف  

املساء. 

إذا كنت قلق من هذا األمر حاول الحصول عىل املساعدة من 
طبيبة/طبيب االطفال الخاص بطفلك

هنا تجد مذيد من املعلومات

www.fruehehilfen.at/Wenn-Babys-weinen.htm

http://www.fruehehilfen.at/Wenn-Babys-weinen.htm 

