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جدول المعلومات - نصائح عملية لما بعد الوالدة

ارتاحي / نامي عندما ينام الطفل

 
اكتبي قائمة باألشياء التي تحتاجين إىل القيام بها عندما يأتي الزائرون ويعرضون القيام بشيء، يمكنك أن تدليهم عليها

اطهي الطعام وجمديه قبل والدة الطفل، أو اطلبي من الناس إحضار الطعام لك

[إذا عرض أصدقاؤك المساعدة عليك، اقبلي عرضهم [مثل اصطحاب بقية األطفال إىل اللعب وما إىل ذلك
[اقِض وقًتا في الترابط / اللعب مع طفلك [ومع األطفال اآلخرين إذا كانوا لديك

إذا كنت تشعرين بأنك عاجزة عن التأقلم، اطلبي المساعدة من ممرضة صحة األم والطفل، أو الطبيب العام، أو مدربة
.والدة طبيعية، أو أخصائي الحالة، أو غيرهم

 .وغيرها PANDA احصلي عىل قائمة باألرقام الخاصة بمكان الحصول عىل المساعدة - مثل
إذا كان هنالك الكثير من الزوار، اكتبي مالحظة لتضعيها عىل الباب األمامي - "أنا نائمة، من فضلكم أرسلوا لي رسالة

"نصية لترتيب موعد للزيارة" أو "أنا أستريح ولكن يمكنكم العودة في الساعة 2 مساًء مع بعض الخبز؟
أرقام مفيدة

 ممرضة صحة األم والطفل
_______________________________

__________________________ الطبيب العام
 ـ[ Royal Children’s Hospital 9345 5522] مستشفى األطفال الملكي

[خط صحة األم والطفل 29 22 13 [24 ساعة
[دعم الصحة العقلية] 306 726 1300 [9 صباًحا - 7.30 مساًء] PANDA خط مساعدة

 [خط مساعدة الرضاعة الطبيعية 268 686 1800 [24 ساعة
خط مساعدة الحمل والوالدة والطفل 436 882 1800

نصائح لتهدئة طفلك

 يبكي األطفال ألنه هذه طريقتهم للتواصل معك، وإليك بعض األشياء التي يمكنك القيام بها لمحاولة تهدئة طفلك
أطعميه·

تحققي من الحفاضة·

تأكدي من أن الطفل ال يشعر بالحرارة الشديدة أو يشعر بالبرد الشديد·

لفي طفلك·

أرجحيه أو رقصيه أو اجعليه يستمع إىل الموسيقى·

اصطحبي الطفل في نزهة في عربة األطفال·

حاولي أن تحمميه·

هل يمكن لشخص آخر أن يحمل طفلك أثناء حصولك عىل قسط من الراحة؟·

إذا كنت تشعرين بالتوتر، اطلبي المساعدة من الطبيب العام أو ممرضة صحة األم والطفل، أو اتصلي بخط مساعدة
PANDA

 إذا كان من الصعب جًدا تهدئة طفلك وكنت قلقة، اتصلي بممرضة صحة األم والطفل أو الطبيب العام
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PRACTICAL TIPS FOR AFTER THE BIRTH
Rest/sleep when baby sleeps

Write a list of things you need done so when visitors come and offer to do something you can
direct them there

Cook and freeze food before the baby is born – ask people to bring food for you
If friends have offered to help out, take them up on the offer [play dates with other children etc]

Spend time bonding/playing with your baby [and other children if you have them]

If you feel like you aren’t coping ask for help – MCH, GP, Doula, Case worker etc.
Have a list of numbers for where to get help – PANDA etc. 

If you have too many visitors write a note to go on the front door – ‘I am sleeping, please text me
to arrange a time to visit’, ‘I am resting but could you come back at 2pm with some bread?’

USEFUL NUMBERS
My Maternal & Child Health Nurse 
_______________________________
My GP__________________________
Royal Children’s Hospital 9345 5522
Maternal & Child Health line 13 22 29 [24 hr]
PANDA helpline [mental health support] 1300 726 306 [9am – 7.30pm]
Breastfeeding helpline 1800 686 268 [24 hr] 
Pregnancy, Birth & Baby helpline 1800 882 436

TIPS FOR SETTLING YOUR BABY
Babies cry as a way of communicating with you. Here are some things you can do to try to settle
your baby 
·Has your baby been fed?
·Check the nappy
·Make sure the baby is not too hot or too cold
·Wrap your baby
·Sway or dance, listen to music
·Take baby for a walk in the pram
·Try bathing your baby
·Can someone else hold your baby while you get some rest
If you feel stressed, ask for help – GP, Maternal & Child Health Nurse, call PANDA helpline
If your baby is very difficult to settle and you are worried call your Maternal and Child Health
Nurse, or your GP                                                                        

 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. 
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