ال مزيد من الحفاضات :هل طفلك مستعد؟

«ال مزيد من الحفاضات!» يبدو أم ًرا رائ ًعا ،ولكن كيف تستعد لتدريب طفلك عىل املرحاض؟ إليك بعض النصائح.

تأكد من أنك مستعد!

إن مساعدة طفلك عىل تعلم كيفية استخدام املرحاض تستغرق وقتًا طويالً وص ًربا .احصل عىل كريس نونية ،ومقعد بحجم أطفال
يناسب املرحاض ،وكريس درج قوي التحمل يف متناول يدك .قد يستغرق التدريب  3أشهر أو أكرث.

مهتم!
اجعل طفلك ً

•دعها تتعرف عىل كريس النونية أو مقعد املرحاض القابل للنقل .دعها تجلس عليه وهي مرتدية كامل مالبسها ،إذا أرادت.
•اطلع عىل كتب األطفال حول استخدام النونية ،واقرأها مع طفلك [مثل )2009( It’s Potty Time
و ])2007( Once Upon a Potty
•دعه يراقبك أو يراقب أطفاالً آخرين (إذا كانوا مستعدين) عند استخدام املرحاض.
•وضح له كيف يعمل املرحاض .دعه يضغط زر تدفق املاء يف املرحاض إذا أراد.
•ال ترتك الطفل مبفرده يف الحامم.

علّمه الكلامت الصحيحة.

استخدم املصطلحات التي تريد أن يستخدمها طفلك .ميكنك أن تقول بصوت ودود« ،أنا أغري حفاضك ألنك تبولت فيه»« .لقد
تربزت يف حفاضك ،لذا فأنا أضع آخر نظيفًا» .استخدم املصطلحات التي سيفهمها األشخاص اآلخرون.

انتبه إىل اإلشارات التي تدل عىل أن طفلك مستعد.

يتعلم معظم األطفال استخدام املرحاض ما بني سنتني و 3سنوات .تُظهر الفتيات عالمات االستعداد قبل البنني بحوايل  3أشهر .قد
تكون طفلتك جاهزة لبدء تدريب املرحاض إذا أظهرت أيًا من العالمات التالية:
•تعلم أن الحفاض مبتل أو قذر وتريد الحصول عىل واحد نظيف
•حركة األمعاء لديها يف أوقات منتظمة
•تبقى جافة ملدة ساعتني
•تستخدم تعابري الوجه أو األصوات ،أو الكلامت ليك توضح أنها جاهزة للتبول أو التربز
•تفهم املصطلحات التي تستخدمها يف وظائف اإلخراج من املثانة واألمعاء
•تتبع التوجيهات البسيطة وتحب وضع األشياء يف املكان الصحيح

انتبه إىل اإلشارات التي تدل عىل أن طفلك غري مستعد.

قد تحتاج إىل االنتظار لفرتة أطول قليالً إذا مل يكن يريد الجلوس عىل املرحاض أو إذا كان مير بأي مام ييل:
•مرض
•مرحلة من رسعة الغضب منك أو رصاع قوة معك
•تغيريات رئيسية يف الحياة مثل والدة طفل جديد أو االنتقال إىل منزل جديد
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