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مقدمه 
به ویرایش 7 بهترین فرصت نوزاد خوش آمدید: کتابچه بارداری و مراقبت از نوزاد، منتشر 

شده توسط دولت بریتیش کلمبیا. 

اولین کتابچه بهترین فرصت نوزاد در سال 1979 و به افتخار سال کودک، منتشر شد. ما 

در این ویرایش اطالعات به روزی در اختیار شما قرار می دهیم که بر پایه شواهد موجود بنا 

گذاشته شدند و در تهیه آن ها از تجربیات زندگی روزمره والدین و پرستاران بهره گرفته شده 

است. این کتاب را ویرایش کردیم تا به نوعی منعکس کننده تنوع فوق العاده خانواده ها در 

بریتیش کلمبیا هم باشد. 

لذت ها و چالش های تربیت فرزند تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارند، از جمله تجربیات 

خود ما در کودکی، خانواده های ما و فرهنگی که در آن رشد کردیم. همزمان، همه ما از این 

فرصت برخوردار هستیم تا مسیر ویژه خودمان را در تربیت فرزند ایجاد کنیم. امیدواریم 

این کتاب منابعی در اختیار شما قرار بدهد که به شما در ایجاد مسیر مورد نظر شما برای 

خود و خانواده تان کمک کند.

بهترین فرصت نوزاد با هدف اطمینان از سالمت و رفاه شما و فرزندتان، قصد دارد 

اطالعاتی کلی درباره بارداری و تربیت فرزند در اختیار شما قرار بدهد. همچنین در صورت 

نیاز، راهنمایی هایی درباره نحوه دسترسی به حمایت بیشتر در اختیار شما قرار می دهد.

البته پر واضح است که هر تجربه بارداری و هر خانواده کامالً منحصر به فرد است و ما 

به عنوان والدین با گذشت زمان مسائل جدیدی می آموزیم. در هنگام استفاده از بهترین 

فرصت نوزاد، به خاطر داشته باشید که هیچ والدی کامل نیست. حضور پر مهر شما، نه 

کمال شما، یکی از بزرگترین هدیه هایی است که می توانید به فرزندتان بدهید. 

بهترین فرصت نوزاد یکی از 2 کتابی است که پیش از همه درباره بارداری و رشد ابتدایی 

کودک منتشر شد و از سوی دولت بریتیش کلمبیا در دسترس عموم مردم قرار گرفت. 

کتاب دوم، اولین گام های کودک نوپا بود: راهنمای بهترین فرصت برای تربیت فرزند 

-6 تا -36ماه، نکاتی درباره رشد، تغذیه، سالمت، تربیت فرزند و ایمنی کودک شما ارائه 

می کند. هر دوی این کتاب ها از طریق واحدهای بهداشت عمومی و از طریق آدرس آنالین 

healthlinkbc.ca در دسترس عموم قرار دارند. 

ویرایش 7 بهترین فرصت نوزاد همچنان با معیارهای پیشگامان دوستدار نوزاد همسو 

است. پیشگامان دوستدار نوزاد ]BFI( Baby-Friendly Initiative([ یک برنامه جهانی از 

سازمان بهداشت جهانی )WHO( و UNICEF است تا حمایت بیمارستانی و اجتماعی برای 

ترویج، پشتیبانی و حفاظت از تغذیه نوزاد با شیر مادر را افزایش بدهد. معیارهای رایج 

برای تعیین بیمارستان ها، زایشگاه ها و اجتماعات دوستدار نوزاد، مراقبت از نوزاد بر پایه 

شواهد را برجسته و از تمام خانواده ها حمایت می کند. 

این کتابه هر 2 سال یک بار به روزرسانی می شود. اگر برای ویرایش بعد پیشنهادی دارید، 

لطفاً از طریق ایمیل healthlinkbc@gov.bc.ca با ما تماس بگیرید.

https://www.healthlinkbc.ca/pregnancy-parenting/toddlers-first-steps
https://www.healthlinkbc.ca/pregnancy-parenting/toddlers-first-steps
https://www.healthlinkbc.ca
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نحوه استفاده از این کتابچه
بهترین فرصت نوزاد به 6 بخش اصلی تقسیم می شود: 

بخش 1، بارداری، به طور کامل درباره رشد جنین در طول هر یک از سه ماهه های 

بارداری است.

بخش 2، تولد، اطالعات مورد نیاز جهت آمادگی برای زایمان و تولد نوزاد را در اختیار 

شما قرار می دهد.

بخش 3، زندگی با نوزاد شما، پر است از اطالعات عملی که در حل مسئله مراقبت از 

نوزاد به شما کمک می کنند.

بخش 4، مراقبت از نوزاد، تمام جزئیات الزم، از پوشک کردن گرفته تا خواب و گریه 

کردن نوزاد، را با تمرکز روی حفظ ایمنی و سالمت نوزاد شما، ارائه می کند.

بخش 5، رشد نوزاد، اطالعاتی درباره نقاط عطف معمول و نحوه حمایت شما از رشد 

کودک در تمام جنبه ها ارائه می کند – از مغز و مهارت های زبانی او تا رشد جسمی، 

اجتماعی و عاطفی.

بخش 6، تغذیه نوزاد شما، نیازهای تغذیه ای نوزاد شما را پوشش می دهد و اطالعاتی 

جامع درباره تغذیه با شیر مادر معرفی و راهکارهایی مؤثر درباره نحوه شروع تغذیه با 

غذاهای جامد ارائه می کند. 

ما تعدادی قسمت های اضافه را هم در آن گنجاندیم که می توانند به شما در استفاده از این 

کتاب کمک کنند:

به اطالعاتی درباره خدمات و پشتیبانی های موجود نیاز دارید که به 

موفقیت شما و خانواده تان کمک می کنند؟ 

به بخش منابع در مراجعه کنید.

به اطالعات مربوط به تغذیه سالم عالقمند هستید؟ 

راهنمای تغذیه کانادا را که به تازگی ویرایش شده است در مشاهده کنید.

می خواهید به صورت حضوری با یک فرد حرفه ای در زمینه مراقبت 

بهداشتی صحبت کنید؟ 

به HealthLink BC، یک خدمت رایگان فردی که از سوی دولت بریتیش کلمبیا ارائه 

می شود، تلفن کنید. با شماره رایگان 1-1-8، یا برای افراد ناشنوا یا کم شنوا با شماره 

1-1-7، تماس بگیرید. خدمات به 130 زبان، به صورت 24 ساعته، در دسترس هستند. با 
یک پرستار دارای مجوز )هر زمان که خواستید(، یک داروساز )شبانه، از 5 عصر تا 9 صبح(، 

یا یک متختصص تغذیه دارای گواهی یا مربی ورزش واجد صالحیت )9 صبح تا 5 عصر، 

دوشنبه تا جمعه( صحبت کنید.

در طول مطالعه کتاب ممکن است متوجه شوید که گاهی اوقات برای اشاره به نوزاد 

شما از ضمیر مذکر و در سایر موارد از ضمیر مؤنث او استفاده می شود. تقریباً در 

تمام موارد، اطالعات مربوط به نوزادان، بدون در نظر گرفتن جنسیت، یکسان هستند

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_resources-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_canada-food-guide-fa.pdf
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می خواهید با یک نگاه سریع اطالعات کسب کنید؟ دنبال جدول های رنگی بگردید.

در این راهنما، جدول هایی رنگی با رنگ های مختلف مشاهده خواهید کرد. برای مشاهده اطالعات ضروری که به شما در 

مدیریت دوران بارداری و زندگی به عنوان یک والد کمک می کنند، به این جدول ها نگاهی بیاندازید - همه چیز، از نکاتی درباره 

تغذیه سالم گرفته تا نحوه پس انداز پول. 

بدن

در بهترین فرصت نوزاد ارجاعاتی به قسمت های مختلف 

بدن مشاهده خواهید کرد. ما تالش کردیم در صورت امکان، 

از عبارت هایی استفاده کنیم که به سادگی قابل درک هستند. 

اما در بعضی موارد، از نام های رسمی تر استفاده شده است. 

اگر با واژه ای مواجه شدید که درباره آن مطمئن نیستید، از 

این تصاویر به عنوان مرجع استفاده کنید.

کادرهای امتحان کنید گام های اولیه و 

ساده ای توصیه می کنند که دنبال کردن آن ها 

می تواند به شما برای مدیریت آسان تمام جنبه های 

جدید بارداری و تربیت فرزند، کمک کند. 

کادرهای آیا می دانستید ما، نکاتی کوچک و 

مفید از اطالعات میدانی ارائه می کنند که 

می توانند به شکل گیری درک شما کمک کنند.

کادرهای همکاران ما، به شما روش هایی برای 

مداخله تیم پشتیبانی ما پیشنهاد می کنند.

کادرهای حساسیت پولی نکاتی درباره 

نحوه پس انداز کردن پول در موارد مختلف، 

از تهیه اقالم پری ناتال گرفته تا مراقبت از کودک، 

ارائه می کند.

کادرهای آموخته های کلیدی ما، به طور 

خالصه به اطالعاتی که در هر بخش نباید از 

دست داد، اشاره می کنند. 

کادرهای چطور ما، با تقسیم کردن کارها به 

مراحل کوچک که به سادگی می توان دنبال 

کرد، به شما کمک می کنند روی وظایف عملی مربوط به 

تربیت فرزند تسلط کامل پیدا کنید.

کادرهای وضعیت اورژانسی به شما کمک 

می کنند متوجه شوید که آیا یک موقعیت به 

کمک پزشکی اضطراری نیاز دارد یا خیر.
کادرهای داستان خانوادگی ما دریچه هایی 

هستند که به شما امکان می دهند به 

تجربیات کسانی که به زودی پدر و مادر 

می شوند و والدین جدید، نگاهی بیاندازید.

کادرهای خطر ما، به شما درباره خطراتی 

هشدار می دهند که ممکن است کودکتان را 

در معرض خطر جدی قرار دهد.

کادرهای مغز ساز ما ایده هایی ساده درباره 

نحوه حمایت از رشد مغزی کودکتان در 

فعالیت های روزمره را ارائه می کنند.

کادرهای چیست…؟ ما درباره کلیدواژه ها و ایده هایی که 

به سادگی می توان آن ها را درک کرد، توضیح می دهند.

کادرهای مراقب باشید ما توجهتان را به 

مسائل معمولی که ممکن است برای 

کودکتان ناامن باشند، جلب می کنند.

کادرهای به دنبال مراقبت باشید به 

مسائلی اشاره می کنند که برای آن ها باید با 

 HealthLink BC ارائه دهنده مراقبت بهداشتی خود یا

تماس بگیرید.
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