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وضع روتين ُمنتظم لطفلك

يسير يوم طفلك على نمط معين. فهو يستيقظ، ثم يتجه إلى المرحاض أو يتم تغيير حفاضته. وبعدها يرتدي مالبسه، ويأكل وجبة اإلفطار، ثم يلعب 
في المنزل أو يذهب إلى مركز رعاية األطفال حيث يوجد جدول زمني مقرر. وعندما يعود إلى المنزل، فإنه يتناول العشاء، ويستحم، ويغسل أسنانه 
بالفرشاة، ثم يحظى ببعض الوقت للقراءة أو االسترخاء قبل الذهاب إلى الفراش. ووضع هذه المهام المتكررة مًعا، يصنع روتيًنا منتظًما ُيمكنه 

مساعدة طفلك على الشعور بالراحة واألمان. 

ما سبب أهمية الروتين؟

• يشعر األطفال باألمان والراحة عند تناول الطعام والنوم في أوقات 	
منتظمة. كما يجعلهم ذلك يأكلون وينامون بشكل أفضل. 

• يريحهم. 	 األمر  وهذا  توقعه،  يمكن  ما  يدركون  هنا  فاألطفال 
ويمكنهم بسهولة االستعداد للنشاط التالي.

• أقل عرضة 	 األطفال  يصبح  منتظم،  روتين  هناك  يكون  وعندما 
للقيام بالسلوكيات الخاطئة.  

• كما ُيساعد األطفال أيًضا على التعلم بشكل أفضل، وتطوير أنفسهم 	
أكثر بصورة تدريجية.  

• ُيساعد الروتين األسر على الشعور بالتقارب واأللفة بين بعضهم 	
البعض. 

نصائح لوضع روتين ناجح

• حدد جدوالً زمنًيا يكون مناسًبا بصورة جيدة لجميع أفراد األسرة.	
• تحّل 	 يوم ولكن  الطعام والنوم كل  تناول  بمواعيد  االلتزام  حاول 

بالمرونة إذا الحظت أن طفلك جائع أو نعسان.
• ُنرتب 	 أن  "بعد  مثال،  التالي.  النشاط  بشأن  مسبًقا  طفلك  أعلم 

األشياء، سنتناول الغداء مًعا".
• تحّل بالصبر مع طفلك. فتعلم الروتين الجديد قد يستغرق وقًتا. 	



Supporting Child Care in the Settlement Community / Soutien de la garde deS enfantS danS la Communauté de règlement
Funded by: Immigration, Refugees and Citizenship Canada / Financé par : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

تفضل بزيارة cmascanada.ca/cnc/parents لمزيد من المعلومات الخاصة بأولياء األمو0، وهي متوفرة بعدة لغات

02/18   arabe / Arabic   Comment créer des routines pour votre enfant / Creating Routines for Your Child 2-2

اقتراحات للروتين 

ارتداء المالبس

• ارتداء المالبس الشتوية الدافئة قد يكون أمًرا جديًدا بالنسبة لطفلك. 	
تمهل كثيًرا في ارتداء المالبس المناسبة للطقس قبل الخروج. 

• السراويل الصوفية 	 ينبغي عليه ارتداؤه )مثال،  وضح لطفلك ما 
أيام  في  والصنادل  الشمس  قبعة  أو  الشتاء،  أيام  في  والقفازات 
الصيف( ثم اسمح لطفلك بإعداد مالبسه لهذا اليوم بشكل ُمسبق. 

• ضع شماعة خاصة على الحائط حيث يمكن لطفلك تعليق مالبس 	
الخروج الخاصة به بنفسه عندما يعود للمنزل، حتى يتمكن من 

إيجادها بسهولة في صباح اليوم التالي. 

تناول الطعام

•  يمكن للطفل تناول الطعام خمس إلى ست مرات كل يوم )مثال، ثالث و	
 جبات رئيسية واثنتين أو ثالث وجبات خفيفة(. حاول أن تحدد أوقاًتا 
منتظمة لتناول وجبات الطعام والوجبات الخفيفة الصحية حتى ال 

يشعر الطفل بالجوع أو القلق. 
• وكلما أمكن، اجلسوا سوًيا كأسرة واحدة عند تناول الطعام. سيتيح 	

واالستماع  البعض،  بعضكم  مع  الحديث  لتبادل  الفرصة  ذلك 
والتعلم.

الذهاب للمرحاض وغسل اليدين

• إصابته 	 لتجنب  بتغييرها  وقم  بانتظام  طفلك  حفاضات  من  تحقق 
بالطفح الجلدي. 

• عندما ُيصبح طفلك ُمستعًدا الستخدام المرحاض أو النونية، فاجعله 	
يحاول الجلوس عليها على فترات منتظمة بينما هو يتعلم. 

• ساعد طفلك أن يتعلم غسل يديه بعد استخدام المرحاض وأن يجعل 	
ذلك عادة له. 

االستحمام
 

• إن استحمام طفلك بانتظام، سُيساعده في الشعور بالراحة وتجنب 	
نشاط  بمثابة  االستحمام  وقت  اجعل  الجلدي.  بالطفح  اإلصابة 
يتطلع إلى القيام به وينتظره عن طريق إعطائه بعض اللُعب، مثل 
األكواب أو القوارب البالستيكية، التي ُيمكنه اللعب بها في البانيو.  

• قم بإعداد كل شيء في وقت مبكر بحيث ال تترك طفلك الصغير 	
وحده مطلًقا في بانيو االستحمام. فقد يتعرض للغرق بسهولة.

• ساعد طفلك على تعلم كيف يغسل نفسه تدريجًيا.	

النوم

• يحتاج األطفال إلى فترة 13 إلى 16 ساعة من النوم كل يوم، 	
ويحتاج األطفال الصغار )من سن 1-3 سنوات( إلى فترة 10 إلى 
13 ساعة. وتحديد أوقات منتظمة للذهاب إلى السرير واالستيقاظ 
من  كاف  قسط  على  طفلك  من حصول  التأكد  على  ُيساعدك  قد 

النوم. 
• ُيساعد طفلك 	  والنوم في السرير سواًء عند القيلولة أو النوم ليالً 

أن يربط ما بين االستلقاء في مكان هادئ والنوم، ومن ثم يشعر 
باالسترخاء ويغفو بسرعة أكبر. 

• االسترخاء 	 على  األطفال  ُيساعد  للنوم  ُمهدئ  روتين  ووضع 
مثل  هادئة  أنشطة  الروتين  هذا  يتضمن  قد  بالنعاس.  والشعور 
قراءة القصص، الغناء، احتضان الطفل، قول األدعية أو االستلقاء 

بجوار طفلك حتى يغلبه النوم.
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