
 3 أسباب وجيهة للتوّقف

عن استخدام قنينة الرضاعة

ُيرّجح أن يصاب األطفال الذين يواصلون استخدام القنينة بعد 

سن 12 شهراً مبا ييل: 

تسّوس األسنان •

التهاب األذن •

 َفقر يف الحديد  •

 ابدأ من
سّن حوايل

 6
شهور 

راَجع هذا املنشور ’شبكة الرتويج لصحة الفم يف نيو ساوث ويلز‘ 
ويصدر برعاية:

 ضع طفلك يف الرسير

بدون قنينة رضاعة

أُعّدت هذه النرشة يف ترشين األول/أكتوبر 2005 من جانب فريق التغذية 

ملجتمع بانكستاون.

عّلم طفلك الرشب 

من الكوب
إنه أفضل لصحة الطفل 

 تجّنب:

األكواب التي تتضمن حلمة / َبزباز )فوهة( / صّمم والتي 

يتوجب عىل الطفل أن ميتص السائل منها.  

بدون صّمم رشب  •

 غطاء ُيغلق •
بالكبس أو باللولبة

 يتضمن •

 مسكتني

)مقبضني( 

 سهل •

الغسل

SHPN: )COHS( 110267 – 2011

للمزيد من النسخ عن هذا املورد يرجى االتصال بـ:

مركز تحسني الصحة  )Better Health Centre( عىل الرقم  5450 9887 )02(

ميكن تنزيل نسخ عن هذه النرشة باللغة اإلنكليزية وبلغات أخرى من

www.mhcs.health.nsw.gov.au
Arabic

اختيار كوب تدريبي



*أو غريه من املأكوالت املشتقة من الحليب.

200 مليليرت حليب = 200 غ لنب )زبادي( = رشيحة جنب

عند بلوغ 6 شهور

يكون الطفل قد تغّذى بصورة رئيسية من حليب 

الثدي أو حليب األطفال االصطناعي. ضع طفلك 

 يف الرسير بدون قنينة )زجاجة( رضاعة.

يبدأ الطفل يف:

تناُول املأكوالت من  •

امللعقة  

رُشب املاء املغيل  •

املربَّد 

استخدام الكوب. •

من سّن  6 شهور إىل 12 شهراً

يواصل الطفل تناُول حليب الثدي أو حليب 

األطفال االصطناعي.

يتعّلم الطفل أن: 

يرشب من الكوب •

يتناول املأكوالت  •

التي يتناولها أفراد 

العائلة.

عند بلوغ 12 شهراً 

يتخىّل الطفل عن القنينة ويرشب من 

الكوب.

بحلول سّن 18 شهراً

يقوم الطفل بـ:

تناُول املأكوالت بدون مساعدة •

 الرشب •

من الكوب.

ميكن مواصلة اإلرضاع من الثدي بعد سّن 18 شهراً إذا كان ذلك 

يالئم األم والطفل.

ما يستطيع أن يرشبه طفلك

من سّن  6 

شهور إىل 
12 شهراً

• حليب الثدي )وهو امُلستحَسن(	

• حليب األطفال االصطناعي	

• ماء حنفيات مغيل ومربّد 	

من 12 إىل 
18 شهراً

• حليب الثدي )وهو امُلستحَسن(	

•  حليب بقري عادي كامل الدَسم )ما يصل إىل 	

600 مليليرت يف اليوم*(

• ماء )عندما يكون عطشاناً(	


