
 الروتين الصحي 
لطفل سليم

سيساعد ذلك الجسم على االستعداد لقضاء ليلة مريحة. إذا لم يحصل 
طفلك على قسط كاٍف من النوم، فلن يتمكن جسمه من الراحة والترميم في 

اليوم التالي. حدد وقت الترفيه الذي يقضيه طفلك أمام الشاشة بما ال 
يزيد عن ساعتين ، بما في ذلك مشاهدة التلفزيون أو ممارسة ألعاب 

الفيديو أو النظر إلى الكمبيوتر أو الهاتف.

يمكن أن يكون البالغون قدوة إيجابية. يمكن للعائلة بأكملها إيقاف  	
تشغيل الشاشات معًا والقيام بنشاط كعائلة

إذا كان الشباب في منزلك ال يزالون يعانون من إيقاف تشغيل  	
الشاشات قبل النوم بساعة واحدة، فابدأ ببطء بإيقاف تشغيل جميع 
الشاشات قبل النوم بساعة واحدة في ليلة واحدة من األسبوع ثم قم 

بالزيادة ببطء
قم بإزالة الشاشات من غرف النوم حتى يتمكن الكبار في المنزل من  	

مراقبة االستخدام واألضواء اإلضافية لكي ال تؤثر على جودة النوم

تبديل الشاشات بالكتب واأللعاب أو األنشطة األخرى لألطفال األقل  	
من عامين. هذا سوف يدعم تطوير لغتهم

 شجع الدردشة المرئية للمساعدة في تعلم المهارات االجتماعية.  	
 www.schn.health.nsw.gov.au/fact-sheets/screen-time-and-children

الحد من وقت النظر إلى الشاشة وعدم 
مشاهدة الشاشات قبل النوم بساعة واحدة

التشجيع على نظافة أسنان األطفال 
منذ الصغر

اجعل تنظيف األسنان بالفرشاة مرتين يوميًا جزًءا من روتينهم  	
اليومي

ساعد أطفالك على تنظيف أسنانهم بالفرشاة باستخدام حركات دائرية  	
صغيرة. حتى يتمكنوا من تنظيف اسنانهم بأنفسهم .   بمجرد أن يتعلموا 

التنظيف بالفرشاة دون مساعدة، استمر في فحص أسنانهم بانتظام 
للتأكد من نظافتها

يمكنك أن تكون قدوة إيجابية من خالل غسل أسنانك مع طفلك 	
يحتاج األطفال إلى مساعدة في تنظيف األسنان بالفرشاة حتى عمر 8  	

سنوات على األقل
عندما تبدأ أسنان طفلك في التراتب مع بعضها بشكل جيد )عادة ما  	

بين سنتين وست سنوات(، يجب أيًضا تعليمه تنظيف أسنانه بالخيط 
يوميًا.

شجع األطفال على تقليل الوقت الذي يقضونه أمام الشاشة 
وتنظيف أسنانهم مرتين في اليوم عن طريق تشغيل أغنية 
أثناء القيام بذلك معاً عن تنظيف األسنان بالفرشاة ، ومن 

خالل اللعب في الخارج معًا أو باستخدام مخطط ملصقات 
أو برطمان حبوب / حصاة مجرد امتالء الجرة ، يمكنهم 

تحويلها إلى لعبة جديدة أو نشاط ممتع تجنب استخدام 
الطعام كمكافأة. 
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يجب أن يكون األطفال )من 17-5 سنة( نشيطين لمدة ساعة 
واحدة على األقل كل يوم. يجب عليهم ممارسة األنشطة / التمارين 

التي تزيد من دقات القلب. يمكن تحقيق ذلك من خالل الجمع بين 
التمارين في المدرسة والمنزل وركوب الدراجة أو المشي إلى 

المدرسة. يمكن تجميع 60 دقيقة على مدار يومهم. ال تقلق من أن 
طفلك يمارس الكثير من التمارين ألنه يجلس لساعات طويلة في 

المدرسة. 

مارس النشاط البدني لمدة ساعة 
كل يوم

عند الخروج مع األصدقاء أو مع العائلة، 
رتب وجباتك / ووجباتك الخفيفة. لن توفر 

المال فحسب، بل سيساعدك أيًضا في تجنب 
تناول وجبات خفيفة غير صحية ويكون خطوة 

إيجابية نحو اتخاذ خيار أكثر صحة لعائلتك.

رتب لنفسك الوجبات / 
والوجبات الخفيفة 

احصل على قسط كاٍف من النوم المتواصل
يجب أن يحصل األطفال )بين 13-5 سنة( على 9 إلى 11 ساعة 

من النوم المتواصل كل ليلة. من الطرق الجيدة لضمان نوم 
متواصل وثابت هو ثني األطفال عن أخذ قيلولة بعد المدرسة 

والذهاب إلى الفراش مبكًرا بدالً من ذلك. 
هل كنت تعلم؟ النوم ضروري لنمو األطفال البدني والعقلي. أثناء 

نومهم، يتم ترميم أجسامهم حتى يتمكنوا من النمو. يساعد النوم 
أيًضا على االحتفاظ بالذكريات. 

يجب عدم تعريض األطفال للمواد الضارة مثل التبغ )بما في 
ذلك السجائر والسجائر االإلكترونية والنرجيلة( والمخدرات أو 

الكحول. لعديد من هذه المنتجات ال تخضع لرقابة الحكومة 
وتحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤدي إلى حاالت صحية 

خطيرة مثل سرطان الحلق وأمراض القلب. 

تجنب التعرض للمواد الضارة
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