
قد تشمل اشارات ال تدل ع شعور اطفال بالشبع ما ي

  •  تر ك الر ضاعة
  •  انسكاب الحليب من أفواههم 

  •  استغراق  النوم. 

قد تكون الرضاعة الطبيعية المتكررة أحد اسباب
ال تجعل اطفال الذين يرضعون طبيعيًا أقل عرضة للوفاة بسبب 

 متزمة موت الر ضّع المفاجئ

عند الودة
ابقِ طفلكِ قريبًا منِك

 اتبعي إجراء التمس المبا ب بتكِ وبة طفلكِ وأرضعي
.طلبيطفلكِ  أقر ب و قت ممكن بعد الو دة. 

بعد الو دة مبا ة، اطل
أن يوضع طفلكِ ع صدركِ ل تتمس بتكما 
ويكون مرتديًا حفاضًا فقط ويوضع غطاء ع 

بتكِ وبطانية خفيفة ع 
طفلكِ. تُعرف الساعة ال ت الودة مباة مباة 
باسم الساعة الذهبية. يكون طفلكِ أك تأهبًا 
ويرغب  الرضاعة الطبيعية خل هذه الساعة، 
لذا عليكِ إرضاع طفلكِ غالبًا للمساعدة  زيادة 

مخزونك من الحليب. سواء كنت ترضع طفلك طبيعيًا أو 
من خل زجاجة ارضاع، فإن التمس المبا ب بتكما يساعد  

طفلكِ عن طريق : 

 •  تهدئة الطفل وتدفئته وإراحته لجعله
      .يشعر بامان     

 •  حماية طفلكِ عن طريق نقل البكتيا الجيدة   
    .الموجودة ع بتكِ      
 •  خلق رابطًا قويًا بينكِ وب    

    طفلكِ .       

،اباء بارعون  إجراء التمس المبا ب بتهم وبة أطفالهم.  مع ذلك
قل عدد الز و ار اخرين لما بعد قضا ء   

.و قت هادئ و متواصل مع طفلكِ حديث الو دة. 
و جو د العديد من الزو ار من شأنه إرباك طفلكِ و التأث 

ع مدى جو دة و عدد مر ات ر ضا عة طفلكِ .

،

.(SIDS)



(SIDS)

كو ع دراية بإعنات تركيبات حليب الرضّع
يمكن أن يؤدي استخدام تركيبة حليب الرضّع خل ايام او إ إعاقة

الرضاعة الطبيعية، ن مجرد إعطاء طفلكِ زجاجة   

واحدة من تركيبة حليب الرضّع يمكن أن يتسبب  إنتاج كميات أقل من   

الحليب. يزيد استخدام تركيبة حليب الرضّع من خطر إصابة طفلكِ   

بداء السكري والسمنة ومتزمة موت الرضّع   

  المفاجئو           اسهال والر بو و الحسا   الحسا   

والتهابات اذن والتهابات الجهاز التنف العلوي   

كما أنها تزيد من خطر اصابة بطان الثدي والمبيض   

وأمراض القلب.   

جن إعطاء اطفال زجاجات ارضاع أو اللهايات
يجب أن يرضع اطفال من الثدي  اسابيع القليلة او  

لمساعدتك ع تكوين مخزون جيد من الحليب.  

اطل الحصول ع  المساعدة بشأن الرضاعة الطبيعية
أثناء وجودك  المستشفى، اطل من الممرضة أو طاقم   

دعم الرضاعة الطبيعية الحصول ع أي مساعدة قد تحتاجينها، أو التحقق   

فقط من التقام الطفل للثدي ووضعيته. احص ع رقم هاتف   

مو ظفي الدعم التابع للمستشفى قبل خروجِك  

من المستشفى. اتص بخصوص أي أسئلة أو استفسارات.   

اسأ عن أي مجموعات محلية لدعم الرضاعة الطبيعية.   .   

با عتبار ك أم، يمكنكِ تلقي الكث من الدعم والمساعدة من

  .WIC بر نامج التغذية التكمي الخاص للنساء والرضّع و اطفال

لمعرفة المزيد، يُرجى اتصال بعيادة بر نامج التغذية التكمي الخاص للنساء      

.والرضّع واطفال المحلية أو

 برنامج التغذية التكمي الخاص للنساء والرضّع واطفال الحكومي
  ع الرقم 6747-545-800-1.

و فقًا لقانون الحقو ق المدنية الفيدر الية و لو ائح و سياسات الحقو ق المدنية لوز ار ة 

  ،(USDA) الزراعة امريكية يُحظر ع هذه المؤسسة التمي ع أساس العرق أواللون أو

اصل القومي أو الجنس (بما  ذلك الهوية الجنسية والتوجه الجن) أو ا عاقة 

أو العمر أو انتقام أو الثأر بسبب أنشطة الحقوق المدنية السابقة 

يمكن إتاحة معلومات النامج بلغات أخرى غ انجلية. ينبغي ع اشخاص 

ذوي اعاقة الذين يحتاجون إ وسائل اتصال بديلة  للحصول ع معلومات النامج 

،(مثل طر يقة برايل، والكتابة بأحرف كبة، ويط صو، ولغة اشارة امريكية) امريكية) 

 اتصال بالوية المسؤولة أو الوكالة المحلية ال تدير النامج أو مركز 

 TARGET صوتيًا و  (202) 720-2600  التابع لوزارة الزراعة امريكية ع الرقم

هاتف ن أو اتصال بوزارة الزراعة امريكية من خل خدمة التواصل الفيدرالية ع 

 الرقم(800) 8339-877.    

 لتقديم شكوى بشأن التمي  النامج، ينبغي ع مقدم الشكو ىإكمال النموذج

AD-3027، نموذج شكوى بشأن التمي  برنامج وزارة الزراعة امريكية والذي

يمكن الحصول عليه ع اننت عع

https://www.usda.gov/sites/default/ffiles/documents/USDA-OA CR%20

 P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf

من أي مكتب تابع لوزارة الزراعة امريكية، من خل اتصال ع الرقم

أو عن طريق كتابة خطاب موجه إ وزارة الزراعة امر ، (866) 9992-632 .

 يكية يجب أن يتضمن الخطاب اسم مقدم الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه  ووصف

مكتوب لجراء التميي المزعوم  بتفصيلٍ كافٍ بغ ام المساعد للحقوق

  (ASCR)   (ASCR) يجب تقديم نموذج عن طبيعة وتاريخ انتهاك الحقوق المدنية المزعوم.

   AD-3027 يجب تقديم نموذج المكتمل أو الخطاب إ وزارة الزراعة امريكية عن طريق: 

اليد 

  U.S. Department of Agriculture

  Oce of the Assistant Secretary for Civil Rights

  Independence Avenue, SW1400 

 ;Washington, D.C. 20250-9410 أو  

فاكس (833) 256-1665 أو  (202) 690-7442; أو; أو

.program.intake@usda.gov :اليد الكو

.(usda.gov) بيان عدم التمي | خدمة الغذاء والتغذية

.تتبع هذه المؤسسة قانون لتكافؤ الفرص
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