
ال مزيد من الحفاضات: البدء
ُيعد تعلُّم استخدام املرحاض خطوة كبرية بالنسبة للطفل. عندما يبدو طفلك مستعًدا، ابدأ ببطء، ثم كن صبوًرا.

احصل عىل األدوات املناسبة. قّرر ما إذا كنت ترغب يف كريس نونية طويل منفصل أو كريس طفل صغري يالئم مرحاضك العادي. 
الستخدام املرحاض العادي، قد يحتاج طفلك إىل كريس الدرج. )يجب أن يتمكن الطفل من الوصول إىل املقعد وأن يكون قادًرا عىل 

وضع قدميه عىل سطح للرفع.(

ساعد طفلك عىل تحديد املكان والوقت املناسبني. ضع كريس النونية يف مكان ميكنها الوصول إليه بسهولة، وارشح ما تريد. عندما 
تتبول أو تتربز يف حفاضها، نظّفها بهدوء وأعلمها أنها تستطيع أن تفعل ذلك يف النونية اآلن. ميكنك إذا أردت وضع فضالت األمعاء 
)الرباز( داخل النونية وإخبارها أن هذا هو مكانها. إذا بدا لك أنها خائفة من صوت تدفق املاء يف املرحاض، فانتظر حتى تخرج من 

الحامم. شّجعها عىل الجلوس عىل كريس النونية عندما تشعر أنها تحتاج إىل استخدامه. )بالنسبة للعديد من األطفال، يكون ذلك 
بعد النوم أو تناول الطعام.(

علّم الطفل املهارات اإلضافية تدريجًيا. عندما يستخدم املرحاض يف بعض األوقات، علّمه أن ميسح، ويجعل املاء يتدفق يف املرحاض 
بعد االستخدام ويغسل يديه. يحتاج الكثري من األطفال إىل املساعدة يف املسح بعد إخراج فضالت األمعاء إىل أن يبلغوا سن الرابعة 

أو أكرث. واآلن رمبا حان الوقت لتجربة رساويل التدريب عىل املرحاض أو املالبس الداخلية »لألطفال الكبار«. ويظل العديد من 
األطفال غري مستعدين للتخيل عن الحفاضات يف الليل لعدة أشهر بعد تعلم استخدام املرحاض خالل النهار. عندما يتمكن من 

البقاء جافًا لعدة ساعات خالل النهار، حاول إدخاله إىل الفراش بدون حفاضات.

اعمل مع مقدم خدمة رعاية األطفال. ميكن ملقدم خدمة رعاية األطفال مساعدتك يف تشجيع استخدام املرحاض. حاول استخدام 
الكلامت واإلجراءات الروتينية نفسها الستخدام املرحاض التي يستخدمها مقدم الخدمة. يف البداية، قد يذهب طفلك إىل املرحاض 
يف املنزل ولكن ليس يف مركز رعاية األطفال، أو العكس متاًما. إذا كنت ترغب يف تقديم املزيد من املساعدة، فشجعها تدريجيًا عىل 

أن تعتمد عىل نفسها أكرث.

استعد لالنتكاسات. قد يؤدي املرض أو التغيري املجهد يف حياة طفلك إىل تراجعه. ومن املعتاد أن ينهمك بعض األطفال يف اللعب 
أو يف تعلُم شيئًا جديًدا إىل الحد الذي ينسون فيه أو ال يريدون اقتطاع وقت الستخدام املرحاض. حاول تذكريهم بلطف أو اجعلهم 

يأخذون اسرتاحات منتظمة. أبلغ الطبيب إذا عاىن طفلك من اإلمساك أو من حركات األمعاء املؤملة أو مشاكل أخرى.

امدح طفلك عىل أي نجاح. إذا أخربتك بعد تلويث أو تبليل الحفاض، يُعد هذا تقدًما. وإذا كانت تتبول يف طريقها إىل املرحاض، 
فيُعد هذا أيًضا تقدًما كبريًا. تذكر أنها تحاول، لذا من املهم التعامل مع الحوادث التي ال ميكن تفسريها واالستمرار يف تشجيعها. 

وإذا أصبحت مثبطة العزمية، ففكر يف االنتظار بضعة أسابيع أو أشهر ثم حاول مرة أخرى. تجنب تحول التدريب عىل املرحاض إىل 
نزاع أو مصدر رئييس لإلجهاد لكل منكام.
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