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 رفاھیة األسرة: ورقة إرشادات رعایة قبل الوالدة     
لإلعداد المسبق المبكر/اإلعداد المسبق، إعادة توطین الالجئین، اإلعداد المسبق ألبناء المھاجرین

والعاملین المؤقتین، مقدمو العنایة والتعلیم المبكر

دعم التعلم المبكر والتنمیة الصحیةفي دولة جدیدة: 

تنشئة األطفال الصغار

المركز القومي 
لالستجابات الثقافیة واللغویة

توصیل خدمات الشباب واألطفال الالجئین

یمكن لكل المزودین العمل بجانب أسرھم الستكشاف رعایة قبل الوالدة والحفاظ على أسلوب 
الحیاة الصحي أثناء الوالدة. تتصل ورقة إرشادات رعایة قبل الوالدة ھذه بالصفحة 1 من 

تنشئة أطفال صغار في دولة جدیدة: دعم التعلم المبكر والتنمیة الصحیة للقدرات كتیب. 

    بدایات للمحادثة: (أو بإمكان العاملین واألسر والشركاء  تصمیم أسئلة محددة للبرنامج)
•    كیف تستعد األسر للطفل الجدید في ثقافتك؟

•   صف التقالید والممارسات الھامة التي تتبعھا النساء واألسر أثناء الحمل. 
•   ما ھي مصادر الدعم التي تستخدمھا أثناء الوالدة؟ 

 

         

 اعتبارات ثقافیة:   
•    قد یركز الوافدون الجدد من الالجئین على 

االحتیاجات الضروریة (مثل الطعام والمأوى 
والدخل) أكثر من المفاھیم األكثر شمولیة ذات 

الصلة بالصحة ورفاھیة األسرة.
•   وفي بعض األحیان قد تشعر السیدات القادمة من 

ثقافات تھتم أكثر بالفصل بین الجنسین براحة أكبر 
مع المتخصصات من السیدات في الرعایة الخاصة 

بطب النساء والوالدة.
•   قد تكون بعض الفیتامینات والرعایة الصحیة لما 

قبل الوالدة غیر متوفرة لبعض السیدات الالجئات، 
وھذا بسبب النفاذ المحدود على أدوات الرعایة 

الصحیة.  
•   قد تفضل بعض السیدات المسلمات فیتامینات 

قبل الوالدة في شكل حبوب، وھذا ألن كبسوالت 
الجیالتین قد تحتوي على بعض منتجات لحم 

الخنزیر.
  • قد یتم النظر إلى الوالدة كجزء طبیعي من الحیاة 

بدال من النظر لھا كحدث طبي. ربما لم تقم بعض 
األمھات بالوالدة في المستشفیات قبل الوصول إلى 

الوالیات المتحدة.
•   قد یكون لبعض األمھات مخاوف محددة حیال 

الوالدة القیصریة األكثر شیوعا في الوالیات المتحدة
والتي قد تكون مقترنة بالوفاة في وطن األم.

  • قد تحتاج األسر التي وصلت حدیثا إلى المساعدة 
في ترتیب االنتقاالت لزیارات الطبیب، أو قد تكون 

بحاجة الستخدام وسائل النقل العامة. 

ً

 ً

ً

  ال تنس أن تذكر:   
•    تحتاج األمھات الحوامل إلى أطعمة صحیة غنیة 
بفیتامین ج وحمض الفولیك والكالسیوم وحمض 

الدوكوساھیكسینویك (DHA) نوع من األومیجا 3 
والتي تعد كلھا ضروریة لنمو الطفل وتطور المخ. 

•   تشمل األطعمة التي یجب تجنبھا أثناء الحمل 
البیض واللحوم النیئة أو غیر المطبوخة بشكل جید، 
والمنتجات بالحلیب غیر المبستر (مثل بعض الجبن 

األبیض) والمشروبات التي تحتوي على الكافیین 
واألسماك والمحار التي تحتوي على مستویات عالیة 

من الزئبق (مثل أسماك القرش وسمك األسقمري 
الملكي وسمك أبو سیف وسمك الذیل).

•   شرب الكحول أو التدخین أو التدخین السلبي أثناء 
الحمل أو الرضاعة الطبیعي قد یؤذ مخ الطفل 

وتطوره، وصحة األم كذلك. 
  • استشیري الطبیب فیما یتعلق باستخدام أدویة معینة 

أثناء الحمل.
•   یمكن للبالغین واألطفال العمل معا للمساعدة في 

التحضیر لقدوم الطفل (على سبیل المثال، یمكن لألب 
جمع المعلومات حول التطور قبل الوالدة ویمكن 

لألطفال التدرب على األغنیات التي یمكن أن یغنوھا 
للطفل الجدید). 

ً



رفاھیة األسرة:  ورقة إرشادات رعایة قبل الوالدة (مستمر  )

المركز القومي 
لالستجابات الثقافیة واللغویة

        المعاییر المطبقة ألداء برنامج اإلعداد المسبق:      
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/standards/hspps/1304

 (i)(ii)(iii)(2)و (f)(1) 45 شراكات األسرة CFR1304.40    
    (a)(4)           45 تغذیة الطفل CFR1304.23      

 موارد المعرفة والتعلم المبكر لألطفال: 
 المركز القومي لإلعداد المبكر للموارد   

 B3 ندوة اإلنترنت  :Birth to Three الندوة االفتراضیة السابعة عشر لمؤسسة •   
  التطور قبل الوالدة: وضع األساس للتحضیر للمدارس

  http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/ehsnrc/cde/brain-dev/PrenatalDevelopm.htm   

•   الحساسیة والفحص والدعم: التحدث مع أسر المرأة الحامل حول سوء استخدام المادة  .  
 http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/ehsnrc/comp/pregnant-women/SensitivityScre.htm

  
  المركز القومي    للصحة

•    إرشادات التغذیة لحمل صحي  
  http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/center/health-literacy-family-

engagement/prenatal-postpartum/duplicateNutriti.htm  

•   امتحان الحمل
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/center/health-literacy-family-engagement/  

 prenatal-postpartum/PregnancyQuiz.htm
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