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YOUR CRYING BABY
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Newborn to 6 months

البدء بالتمرين عىل استخدام املرحاض

التدريب على استخدام المرحاض
إن التدريب عىل استخدام املرحاض هو عملية تعليم الطفل عىل التحكم يف األمعاء واملثانة وعىل
ِ
طفلك عىل استخدام املرحاض وقتاً
القصيّة (النون ّية) .قد يستغرق تدريب
استخدام املرحاض أو ْ
وصربا ً .إن هذا عبارة عن خطوة يف من ّوه لن تتم حتى يكون الطفل جاهزا ً.
يعترب الطفل متمرناً عىل استخدام املرحاض عندما يبدأ أو تبدأ يف الذهاب إىل الحامم ،ويكون
قادرا ً أو تكون قادر ًة عىل تعديل املالبس بحسب العمر والنمو.
تحرتم كاريتني مسألة أن لكل عائلة ثقافتها الخاصة وأساليبها الخاصة يف الرتبية .وهذا الدليل
ِ
لطفلك .تهدف املعلومات
مبني عىل الرباهني قد تختارين استعامله يف تربيتك
عبارة عن مصدر ّ
ِ
طفلك جاهزا ً وراغباً يف املشاركة يف
التالية إىل مشاركة املعلومات املتعلقة بالوقت الذي يكون فيه
التمرين عىل استخدام املرحاض .ويقدم هذا الدليل بعض األفكار حول كيفية دعم الطفل خالل
مرحلة النمو هذه.
متى يكون التمرين عىل استخدام املرحاض ممكناً؟

يف العادة يكون الطفل جاهزا ً جسدياً حول السنة الثانية فام بعدها ،غري أن ذلك
قد يختلف.
قد تستمر الحوادث النهارية يف الحدوث ،بينام قد يستغرق التحكم اللييل ما
يصل إىل  -5 4سنوات أو أكرث.
ِ
طفلك بتطوير التحكم اإلرادي بالعضالت التي تتحكم يف املثانة
إذا ما قام
(املعرصة اإلحليلية) واألمعاء (املعرصة الرشجية) ،فسيكون التمرين ممكناً.
يف العادة وبدءا ً من السنة الثانية ،تكون مثانة الطفل وأمعاؤه قد منت بشكل
كاف ويصبح الطفل قادرا ً عىل التواصل ِ
معك ،والبد أن يكون قد ط ّور املهارات
الحركية الالزمة ملحاولة التمرين عىل استخدام املرحاض.

البدء

ِ
هناك خيارات عدة للبدء .سيُ ْع ِ
طفلك أيها يفضل .قد ميكّن استخدام النونية
لمك
أو املقعد الطفل من الشعور بأمان أكرث عندما تكون قدماه عىل األرض.
وبدالً عن ذلك ،ميكن استخدام مجموعة درجات ذات قاعدة مانعة لالنزالق
توضع أمام املرحاض العادي مع غطاء مرحاض بحجم الطفل .قد يفضل األوالد
الوقوف أمام املرحاض أو الجلوس للتبول.

ِ
طفلك بطريقة إيجابية
احتفيل بالنجاحات لتشجيع

ِ
طفلك التايل:
وتشمل العالمات عىل جاهزية

ِ
يخربك أو قد يشري إىل أن حفاضته مبتلّة
•قد
• قد يحاول إزالة الحفّاضة املبتلّة\املتسخة بنفسه
• عدد أقل من الحفّاضات املبتلّة يف اليوم
• القدرة عىل البقاء جافاً مدة ساعتني ( )2أو أكرث
• قد تالحظني بأنه جاف عندما يستيقظ من غفوة
• إظهار االهتامم باستخدام النونيّة أو املرحاض

ِ
لطفلك.
مبني عىل الرباهني قد تختارين استعامله يف تربيتك
تحرتم كاريتني مسألة أن لكل عائلة ثقافتها الخاصة وأساليبها الخاصة يف الرتبية .وهذا الدليل عبارة عن مصدر ّ
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تشجيع مهارات استخدام املرحاض

•استخدمي تعليامت بسيطة ،وذلك باستخدام الكلامت التي ستكونني سعيدة
باالستمرار يف استخدامها ،حتى أمام اآلخرين
• اثني عليه للمحاولة .إن تعلّم توقّع متى يكون بحاجة إىل الذهاب املرحاض قد
يستغرق بعض الوقت

ِ
هدوئك وإيجابيتك أمران مهامن
إن الحفاظ عىل
•قومي بإلباس الطفل مالبس متكن إزالتها بسهولة
• أحياناً يكون انتظار الج ّو الدافئ فكرة جيدة ألن الطفل يلبس مالبس أقل
• خذيه إىل املرحاض كل ساعتني إىل ثالث ساعات خالل اليوم
• شجعيه عىل الجلوس عىل املرحاض لفرتات قصرية
• ال تجربيه عىل الجلوس يف حال مل يكن يرغب يف البقاء هناك
• يف حال وقوع حادث ،قومي بالتنظيف بأقل جلبة ممكنة
• تذكري دوماً بأن تساعديه عىل غسل يديه بعد الذهاب للحامم
• ال تحاويل مترينه عىل استعامل املرحاض يف حال حدوث الكثري من األشياء ،مثل
وجود شقيق جديد أو االنتقال من املنزل أو املرض
• كوين صبورة ومش ِّجعة بلطف

الخوف من املرحاض

ِ
طفلك من الجلوس عىل املرحاض
ليس من غري الشائع أن يخاف
ِ
طفلك أن يقع يف املرحاض أو رمبا يخاف من أن تبتلعه مياه السيفون
•رمبا كاد
• قد يكون لدى األطفال خوف من فتح أمعائهم أثناء الجلوس عىل املرحاض وقد
ينتظرون حتى يتم وضع الحفّاضة عليهم
• قد يقلقه حجم املرحاض قياساً إىل حجمه
• قد يكون الخوف من عدم القدرة عىل الوصول إىل النون ّية أو املرحاض يف
الوقت املناسب سبباً ممكناً وراء رغبته يف االستمرار يف ارتداء الحفّاضة
• الخوف من وقوعه يف املشاكل إذا مل يتعلم استخدام املرحاض برسعة كافية.
سوف يتجاوز الطفل هذه املخاوف مع الدعم الهادئ واملش ِّجع .وأحياناً قد
تحتاجني إىل االنتظار عدة أسابيع أو أشهر.
• إن إفراغ الرباز من الحفّاضة يف املرحاض أثناء قيام طفلك باملشاهدة قد
يساعده عىل فهم كيفية سحب السيفون وقد يخفف من مخاوفه

هل تحتاجني للمساعدة؟

ال ترتددي يف طلب املساعدة من العائلة أو األصدقاء أو خط
العناية ( )Carelineمن كاريتني

)1300 CARING (1300 227 464

www.karitane.com.au

للحصول عىل معلومات حول تربية األطفال:
www.karitane.com.au/mybabyandme
Karitane.online@sswahs.nsw.gov.au
خط الرعاية)(Careline) 1300 CARING (1300 227 464
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