
READING YOUR BABY'S BODY LANGUAGE - ARABIC

. به يشعرون عما للتعبيراألطفال، حتى أولئك الذين يولدون مبكًرا، لديهم طرق  جميع

يحتاج إلى بعض المساعدة والدعم منك. سيكون   متىيكون متعبًا أو  ومتىف على األوقات التي يشعر فيها بالسعادة والرضا، من خالل مشاهدة لغة جسد طفلك التعر   ينستتعلم

أدناه بعض اإلشارات   الجدولية". يصف ر عن شعوره. تسمى هذه "اإلشارات السلوكفي التواصل معك باستخدام عالمات أو سلوكيات مختلفة تعب    المبتدعةلطفلك طرقه 

 السلوكية الشائعة وبعض االقتراحات حول كيفية االستجابة لها. 

ما يمكنك القيام به للمساعدة التعبير عنه   طفلك يحاولما قد / السلوك دلغة الجس

س الجسم، حركات متقطعة أو  يتقو
 متشنجة 

 أنا غير مرتاح 

 أواجه مشكلة في تنظيم تحركاتي 

المكانأشعر بالضياع قلياًل في هذا 

النوم بحيث يكون جسمه ملتويًاعلى  ساعدي الطفل
 .  ومتقوقعًا

(. االحتواء) ه برفق على صدرذراعيه   عيض

 . به  إصبعك ليمسك قدمي له

 لف  جسمه بقطعة قماش )تقميطه( يجرب

 بسرعة    تم تحريكيجفال اإل

لضوضاء أو الضوء الساطع  ا  أفزعتني

.  بطريقة أبطأ  مع طفلك يتعامل

 الضوضاء.  قل لي من

الضوء الساطع المفاجئ.   يتجنب

 حمله أثناء   ملفوفًاأبقي الطفل 

تغطية العينين أو األذنين باليدين، وضع 
 عالمة قف بيد ممتدة، عبوس 

 ا جدً الضوء ساطع 

هناك الكثير من الضوضاء 

   الحركةهناك الكثير من 

 يتم حملي كثيًرا 

 كبيرة سرعة ب  يتم حملي

احة  توفير الرمن أجل هل يمكن تحسين أي شيء   -من البيئة ي تحقق

، وهل يمكن إغالق  عيناه  تغطيةلطفل؟ على سبيل المثال، هل يمكن ل

تأكد من  مع الطفل ببطء ولطف وال تتعاملي؟ يمكنك أيًضا أن  الستائر

 فترات راحة. حصوله على 

اللون،   في  س غير منتظم، تغيراتتنف  
أو العطس المتكرر  الحازوقةالتثاؤب، 

النشاط   التعامل معأواجه بعض المشاكل في  
 الحالي 

إذا   المفرط وقللي من التحفيز قريبًا من جسمكحملي طفلك ا
 . استطعت

(. االحتواء) ه برفق على صدر  ذراعيه يضع

وضع يديه في فمه أو  من نه تمك   تأكدي من أن وضعية نومه 
 قدمي له اللهاية. 

، نظرة وعيناه مفتوحتان شديد اليقظة يبدو 
 ذعر

  كثرة المحفزات أواجه صعوبة في التأقلم مع
، على سبيل المثال لعبة أو هاتف محمول  ةالبصري 
 أو وجه 

بعيًدا. هل هناك الكثير من األلعاب أو    يانظرووجهك  أبعدي
 ؟ من حولكالصور 

ه  طفلك   احضني لف ه )تقميطه(  أو  بقوةمن خالل ضم 

وأنا أعطي   ةالبصري  المحفزاتهناك الكثير من إغالق العينين أو إبعاد العينين أو الوجه 
 نفسي استراحة 

استراحة  فترةطفلك  اعطيهذه استراتيجية جيدة. 

مص  ي، ه نحو وجهرفعهما و أ  بيديه يمسك
 على شكل كرة   يتقوقع، يده 

بإسناده   هي طفلك تهدئة نفسه والشعور بالراحة. ساعد يحاولراحة  الأنا أساعد نفسي على الشعور ب
 . مريحة وضعية ووضعه في

يقظ و * وجه مبتسم 

وجه هادئ ومستريح * 

للدردشة واللعب مع طفلك. هذا هو الوقت المناسب راحة  الأنا أساعد نفسي على الشعور ب

الوقت الذي كان من المقرر أن يولد فيه طفلك.  مع اقتراب ظهر هذه العالماتمن األرجح أن ت * 

أي مسؤولية عن الخسارة أو   للنساء  مستشفى الملكيالتحمل  يشورة من أخصائي الصحة. ال  توفر ورقة الحقائق هذه معلومات عامة فقط. للحصول على نصائح محددة حول طفلك أو احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بك يجب عليك طلب الم  إخالء المسؤولية
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2020مارس آذار/ –طفلك جسد لغة  تفسير

نمو الرض ع في المراحل المبكرة

تفسير لغة جسد طفلك




