
ال يُقصد بهذه المعلومات أن تكون نصيحة طبية ، إنها إرشادية فقط. يرجى سؤال القابلة أو الطبيب
للحصول عىل المعلومات والنصائح المتعلقة مباشرة برعايتك ورعاية طفلك.
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جدول معلومات - حركات طفلك

بين األسبوعين 18 و20 من الحمل، ستبدئين باإلحساس بحركة الطفل حيث ينمو طفلك ويتكون لديه    

 نمط حركة، وسوف تعتادين عىل كيفية حركته ومتى يتحرك وما الطبيعي له. في بعض األحيان عندما       
تكونين مشغولة قد ال تالحظين أن طفلك يتحرك، ولذلك يجب عليك أن تأخذي  قسًطا من الراحة وتنتبهي

إىل طفلك. إذا شعرت أن نمط حركة طفلك قد تغير، اتصلي بالقابلة أو المستشفى لفحص طفلك، ال      

 تتركي  الموضوع حتى موعدك القادم.                                                                                                    
ستسألك القابلة في مواعيدك عما إذا كنت تشعرين أن طفلك يتحرك بشكل طبيعي. وهذا سؤال مهم ألنه

أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان الطفل بصحة جيدة. يجب عليك دائًما أن تخبريهم إذا اعتقدت أن نمط

 .حركة طفلك قد تغيرت
سوف يسألونك ما إذا كان لديك أي مخاوف أو قلق، ومن المهم إخبارهم ألنهم ال يستطيعون دعمك إذا

 .كانوا ال يعرفون ما يقلقك
 

Link to other translated resources

Your baby’s movements

At about 18-20 weeks pregnant you will start to feel your baby move, as your baby grows they will
develop a pattern of movement. You will get used to how and when your baby moves, what is
normal for your baby. 

Sometimes when you are busy you may not notice your baby move, take a rest and pay attention to
your baby. If you feel like your baby’s movement pattern has changed call your midwife or hospital
to get your baby checked. 

Don’t leave it until your next appointment. 

At your appointments the midwife will ask you if you are feeling your baby move. This is an
important question as that is the best way to tell if the baby is well. You must always tell them if you
think your baby’s pattern of movement has changed. 

They will ask you if you have any concerns or worries – it is important to tell them as they cannot
support you if they do not know what is worrying you. 

This information is not intended to be medical advice, it is a guide only. Please ask your midwife or doctor for information
and advice directly related to your care and your baby's care. 

https://stillbirthcre.org.au/researchers-clinicians/download-resources/safer-baby-bundle-resources/translated-resources/

