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 التدریب على استخدام النونیة 

 كیف یتم ذلك؟ 
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 .  Kind en Gezinیمكن العثور على النسخة الھولندیة من ھذه المعلومات على موقع 

  . استخدام النونیة معلم ھام للطفل1
طب��ي وكذلك عمل�ة تعل�م�ة. �كتسب طفلك الصغ�ي الس�طرة ع� العضالت العا�ة و�تعلم ان   تطور التدر�ب ع� استخدام النون�ة هو 

ا  ا إضاف�� ا وجهد� لطفل   �فهم ما هو متوقع. ع� الرغم من أن التدر�ب ع� استخدام النون�ة قد يتم �سالسة لطفل واحد، إال أنه قد �ستغرق وقت�
ا، فسيتاح لطفل   ك كث�ي من الفرص للممارسة. آخر. من المهم أن تبدأ مبكر�

ي طفلك و�شجيع �مكنك دعم  اخالل هذە العمل�ة. افعلوا هذا  �شكل إ�جايب : اآلباء، رعا�ة األطفال، األجداد، إلخ. كل شخص حول طفلك مع�
ي مساعدته ع� تدر�ب استخدام النون�ة. 

  مهم �ف

ي الحصول ع� المعلومات وخارطة الط��ق و�عض ال 
ا  س�ساعدك هذا ال�ت�ب �ف ؟ تحتاج أح�ان� ي

نصائح. هل لد�ك أسئلة أو تحتاج إ� دعم إضا�ف
ا، تحدث عن ت���ة طفل مع أشخاص آخ��ن أو اطلب المساعدة.    إ� البحث عن أفضل ما يناسب طفلك. كن واثق�

  التطور البدني

وري ان يبدأ التدر�ب ع� استخد   ام النون�ة. خطوة بخطوة ، �كتسب األطفال س�طرة أ��ب ع� أجسادهم. انه �ف
ا. �حدث هذا حئت  • ا    20يتبول األطفال دون و�ي و�شكل انعكا�ي بمجرد امتالء المثانة جزئ�� ي اليوم. تحدث حركات األمعاء أ�ض�

مرة �ف
 .   �شكل طب��ي

ي الشعور بو�ي بالمثانة الممتلئة. �الحظون عندما يتب •
ولون أو  �درك األطفال الصغار أجسادهم و�طورون إرادتهم الخاصة. يبدأون �ف

  18�كون لديهم حفاض كامل. هذە اشارة ا� ان يبدأ التدر�ب ع� استخدام النون�ة. بالنسبة لمعظم األطفال، يبلغ هذا العمر حوا�ي 
ا.    شهر�

ي تبدأ عادًة من سن  • ي المرحلة التال�ة، الئت
. 2�ف

�
ز �مكنهم ان يتوقف البول و  ، �كتسب األطفال "الس�طرة" تدر�ج�ا ة    الت�ب ة قص�ي فقط لف�ت

ي البدا�ة، و�جب أن تكون النون�ة متاحة ��عة. 
ة أطول.   �ف   تدر�ج�ا، يتمكنون من االنتظار لف�ت

ي التط��ر.  •
ة �ف   الل�ا�ي الجافة �ي الخطوة األخ�ي

  

  

  لدعم طفلك الصغیر . نصائح أساسیة2
ا من عمل�ة تعل�م�ةالتدر�ب ع� استخدام النون�ة هو   ي االعتبار، امنح طفلك كث�ي

  . الفرص للممارسة. مع وضع ذلك �ف
ساعد طفلك ع� إدراك التبول وحركات األمعاء. إذا رأ�ت طفلك �جلس القرفصاء، أو يتوقف عن اللعب للحظة أو يبحث عن مكان هادئ،   •

ات الوجه، أو �مسك ال�دين باألرداف،  ّ تعب�ي ز أن طفلك يتبول او اذكر أو �غ�ي   . �ت�ب
خ�ة.  •   اجعلها ممتعة ومرحة ومس�ت

 دعم وتشجیع التدریب على استخدام النونیة بشكل إیجابي.  

یحتاج الطفل إلى الوقت والفرص لیصبح مدربًا على استخدام النونیة. كیف تساعد في ذلك؟ بتشجیع ھادئ واھتمام وتخصیص وقت. مع 
وجود كثیر من الفرص للممارسة، سواء في المنزل أو في أماكن رعایة األطفال، ومع فكرة وقوع بعض الحوادث. وخاصة بالصبر والثقة.  

 كثیرا من خالل دعوة طفلك وتشجیعھ وتحفیزه خطوة بخطوة.  كوالد، یمكنك ان یفعل 



Arabisch 

 12من 3الصفحة    12/2022/ 15

ا  امنح طفلك  •   اال�مان. للتعلم. تح� بوقت�
ة • ا� مع كشف األرداف. (انظر  اتخذ خطوات صغ�ي ة، وأخ�ي : قد يرغب طفلك ان �لعب بالنون�ة أوً�، ثم ان �جلس عليها مع المال�س لف�ت

ف الصفحة    ). 4أ�ضا عالمات التمي�ي
  تح� بالص�ب وال تتوقع أي نتائج فور�ة.  •
ي بنتائج ع  •

  كس�ة. تجنب الضغط وال تعاقبهم إذا فشلوا، ألن هذا �أئت
ا.   يتعلم األطفال من خالل التج��ة و   التكرار والدعم مهمان.  •

�
ا ومعروف

�
  والخطأ. هكذا �صبح عمً� مألوف

  
 

  

 اعمل معًا لتدریب طفلك على استخدام النونیة. 

یعمل التدریب على استخدام النونیة بشكل أفضل عندما یقوم الوالدان أو األجداد أو مكان رعایة األطفال أو مربي األطفال أو غیرھم من 
األشخاص الذین یربون الطفل بدعمھم بنفس الطریق. منذ البدایة، اتفق معًا على الطریق الذي ترید التعامل بھ كوالد وتنّسق مع اآلخرین 

یھتمون بطفلك. استشر عندما تتخذ الخطوة التالیة أو عندما تصبح األمور أكثر صعوبة لفترة من الوقت. یمكن أن تساعدك الخطة  الذین س
 التفصیلیة الموضحة في الصفحات التالیة و جواز التبول على ان تبدأ فى ھذا األمر. 

kindengezin.be كتیبات وفیدیو> كتیبات> جواز التبول < 



Arabisch 

 12من 4الصفحة    12/2022/ 15

 

  طفلك الصغیر في الفترة "الحساسة"  - التمییز . عالمات3
  

  
  یمكن لطفلك  فھم:

ي الصندوق. �فهم طفلك: ينت�ي البول إ� النون�ة. وضع  •
ي المكان الذي تنت�ي إل�ه، ع� سب�ل المثال مكعبات �ف

  األش�اء �ف
  فهم اللغة ال�اف�ة واتباع التوجيهات البس�طة.�فهم طفلك الَمهمة: "ه�ا، دعنا نذهب إ� النون�ة." •
ء ما أو �قاطع اللعب ألن طفلك  • ي ك أنه �شعر ��ش ي و�خ�ب

ي الحفاض. �أئت
ا ما �ف   �شعر بو�ي بأنه قد فعل أو �فعل شيئ�

 �كتشف ان الحفاض المبلل أو المتسخ غ�ي ساّر.   •
  

  یمكن لطفلك...  قدرة:

ا.  •
�
ا بانتظام لوقت ط��ل، ع� سب�ل المثال بعد ق�لولة بعد الظهر، ال يزال الحفاض جاف

�
  الحفاظ ع� حفاضه جاف

  . لتبرزأو ا  �ش�ي إ� انه �حتاج ا� التبول •
ي بمفردە والجلوس �شكل مستقل والوقوف مرة أخرى.  •   الم�ش
  رفع أو خفض بنطلونه بنفسه أو ببعض المساعدة.  •
  

  اإلرادة: یرید طفلك...

•  .
�
  التخلص من حفاضه المبلل أو المتسخ بأ�ع وقت ممكن ألن طفلك �كتشف انه مزعجا

  بالفضول. طفلك �شعر  -�عرف ما �حدث ع� النون�ة أو المرحاض  •
ا �قول "ال").  •    التعاون، اظهار إرادة ذات�ة (وأح�ان�
 

 

 

 

 

 
ف هذە؟ ي أق� درجات االنفتاح     هل تتعرف ع� أي من عالمات التمي�ي

ة "الحساسة". حينئٍذ �كون طفلك �ف ي الف�ت
حينئذ �كون طفلك الصغ�ي �ف

ي الصفحة التال�ة ع�   18استخدام النون�ة. بالنسبة لمعظم األطفال، يبلغ هذا العمر حوا�ي  ع� التدر�ب ع�
ا. ستساعدك خارطة الط��ق �ف شهر�

 البدء 
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  خالل النھار  التبرزللتبول و   . خارطة طریق4

  : ابدأ مبكرا1الخطوة 

ز  ما �حدث عندما تالحظ أن طفلك يتبول اذكر ي �ساعد بها طفلك  أو يت�ب أو عندما تغ�ي الحفاض. افعل هذا منذ الوالدة. هذە �ي الط��قة الئت
.  ان التبولع� إدراك ما �حدث.  ف ز جزٌء من الح�اة اليوم�ة ول�سا متسخني   والت�ب

 

  
  التحضیر والتعود على النونیة 2  الخطوة

ي يتمكن لهذە الخطوة؟  
ي سن  ميت

، ص   18�مكنك البدء �ف ف ا أو قبل ذلك وعندما تدر�د(انظر عالمات التمي�ي   ). 4شهر�
: كوالد   ا ان �ح�ف   ، من الج�د أ�ض�

  احصل ع� المعدات الالزمة: نون�ة ج�دة، بنطال، مال�س م��حة، إلخ.  •
ي أ�شطتك اليوم�ة. خصص بعض األوقات   •

  للتدرب عندما تبدأ وتضعه �ف
ي ت���ة طفلك حول ك�ف ومئت ت��د بدء   •

ف �ف تيبات مع األجداد، ومكان رعا�ة األطفال واألشخاص اآلخ��ن المشاركني قم بال�ت
  التدر�ب ع� استخدام النون�ة. 

  ) 12أين تجد المعلومات أو من �ساعدتك إذا كان لد�ك أي أسئلة (ص  •
  

  

 ما ھي النونیة الجیدة؟  

 نونیة حیث:  
 یمكن لطفلك الجلوس بأمان وراحة   •
 یتم دعم قدمي طفلك على األرض    •
 الركبتین مستویتان مع الوركین أو أعلى قلیالً  •

 
 إذا كنت ترغب في استخدام المرحاض، یمكنك القیام بذلك من خالل:  

 خطوة بحیث یمكن دعم القدمین   •
 و 
 مقعد طفل حتى یمكن لطفلك االسترخاء أثناء الجلوس وال یخاف من السقوط في المرحاض.  •
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  جع طفلكراقب وش

ا، ل�نك لن تبدأ بعد فوات األوان أ  ا جد� ا ما �ع�ي األطفال إشارات تدل ع� استعدادهم للممارسة. إذا توقعت ذلك، فلن تبدأ مبكر� ا. قّدم غالب� �ض�
  لطفلك النون�ة والحظ ك�ف �ستج�ب. هل طفلك مهتم؟ اجعل لحظات التدر�ب هذە ممتعة وال تمارس أي ضغط. 

 
 شجع طفلك من خالل:  

ا عن الذهاب إ� النون�ة. تأ�د من إطالعك ع� مكتبتك المحل�ة.  •   قراءة كتاب مع�
  مشاهدة مقاطع ف�ديو حول التدر�ب ع� استخدام النون�ة.  •
، ألعاب التبرز التحدث عن تدر�ب استخدام النون�ة (التبول، • ي

  ال�لمات، إلخ. ، المرحاض، إلخ) من خالل المحادثة، األغائف
" النون�ة.  • ي

" صندوق. ينت�ي التبول "�ف ي
". ال�تل تنت�ي "�ف ي

ي فهم كلمة "�ف
  تحم�ل وتف��ــــغ كتل أو أش�اء أخرى. هذا �ساعد �ف

ف الرطب والجاف، ع� سب�ل المثال عند تغي�ي الحفاضات أو الغس�ل أو عندما �ستحم طفلك.تلميح: ضع بعض   • أذكر واخت�ب الفرق بني
زالبنطال تحت ال     . حفاض حئت يتعلم طفلك ان �شعر بما إذا كان يتبول أو يت�ب

  
  التعود على النونیة

ي للغا�ة و�مكن الوصول إل�ه �سهولة.  •
ي مكان مرئئ

  ضع النون�ة �ف
o  مكن الق�ام بذلك بالقرب منك (مثل منطقة اللعب أو غرفة الجلوس أو المطبخ). 2بالنسبة لألطفال دون سن� ،  
o  من األطفال 

�
ي الحمام أو المرحاض.   2األ��ب سنا

 ما ي��دون الم��د من الخصوص�ة، لذا ضع النون�ة �ف
�
  غالبا

  دع طفلك �لعب بالنون�ة.  •
ح لك هذا مكاَن وجود المرحاض، وك�ف �ستخدمه وألي غرض.  • ئ معك إ� الحمام. يوضِّ   تحدث عن النون�ة ودع طفلك �جئي
  تقود بالمثل.   �مكن لدم�ة دب أو دم�ة ع� النون�ة أن •
  ادع طفلك بانتظام للجلوس ع� النون�ة مع كشف األرداف، ع� سب�ل المثال قبل ان �ستحم طفلك.  •
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  استخدام النونیة بانتظام: 3الخطوة 

ي يتمكن لهذە الخطوة؟  
  سنوات.  2عندما �كون طفلك ع� درا�ة بالنون�ة أو يبلغ من العمر حوا�ي ميت

 
ة من    الوقت، سوف �عتاد طفلك ع� استخدام النون�ة وسوف �كون ع� درا�ة بما هو بعد التدر�ب لف�ت

ا.   ي أوقات متكررة. االنتظام والقدرة ع� التنبؤ س�جعالن طفلك أ��� تعاون�
ا لتقد�م النون�ة �ف   متوقع. وذلك �جعل هذا الوقت مناسب�

ا، مثل:  ي أوقات متكررة يوم��
  لذلك، قّدم النون�ة �ف

  بعد االست�قاظ •
  بعد األ�ل (الفطور والغداء والوجبات الخف�فة والعشاء).  •
   النومقبل ان �ذهب ا� •

 
ا    ول�ن أ�ض�

ك بنفسه  •
�
  إذا طلب ذلك طفل

ف أو �سحب بنطاله)   التبرز عندما تالحظ أن طفلك �حتاج إ� التبول أو •   (ع� سب�ل المثال عندما يه�ت
  

  تفاص�ل عمل�ة: 
  ارتد لطفلك بعض المال�س الم��حة.  •
ور�ة للتبول �شكل صحيح. اجعل طفلك �جلس   • . وضع�ة الجلوس الم��حة �ف ف ة قل�ً�، مع البنطال اسفل حئت ال�احلني   وأرجله منت�ش
ا.  • ا م��ح�   إضافة كتاب، والتحدث قل�ً�، الخ، ستخلق جو�
ي ع� النون�ة من  •

  دقائق.  5إ�  2تك�ف
ي اليوم 7إ�  5اخ�ت  •

  أوقات ثابتة للنون�ة �ف
المثانة مرة أخرى بحلول ذلك الوقت. قد يؤدي تقد�م   ساعات إلعادة النون�ة. من المرجح أن تمت�ئ  2إ�  1.5بعد التبول، انتظر من   •

ا إ� سلوك التبول الق�ي.  ي وقت مبكر جد�
  النون�ة �ف

  هل يتفاعل طفلك بقلق أم �قاوم بعنف؟ ثم حاول طمأنتهم ومنحهم الثقة. إذا فشل هذا، فتوقف لبضعة أ�ام وابدأ من جد�د.  •
  

  بعض النصائح
  ؟"، قد �ج�ب طفل صغ�ي أثناء سن البل�غ  للسؤال "هل أنت قادم ع� النون�ة  •

  ال. لذلك، اعِط بعض اإلرشادات الواضحة بدً� من ذلك، مثل "ه�ا، حان وقت النون�ة! ". 
، فس�ساعد ذلك طفلك ع� االنتباە إ� هذا الشعور.  • ف ف آلخر عما إذا كان بحاجة إ� التبول ف�ما بني   إذا كنت �سأل طفلك من حني
ة من الوقت.  شجع ع� سب�ل المثال • ا ع� النون�ة لف�ت   "أحسنت!"، او مجاملة، أو غّن أغن�ة بعد أن �كون طفلك جالس�
وري ع� طفلك.  • ا غ�ي �ف ور�ة وقد تضع ضغط�   المكافأة بملصق أو كو�ي غ�ي �ف
، مما ي��د من  • ا ع� طفلك الصغ�ي ا و�جهاد� صع��ة تدر�به ع�  لن �ساعد معاقبتهم أو الغضب. ع� العكس، �مكن أن �شكل ضغط�

 .   استخدام النونئي
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  : ایقاف الحفاض4الخطوة 

ي يتمكن لهذە الخطوة؟ 
ا الخطوة ميت ا قبل ذلك.  -  2��عة. �مكن الق�ام بذلك من سن  3راقب تطور طفلك. قد تتبع هذە الخطوة أح�ان�   أح�ان�
  

ة ط��لة (   كنت تعتقد أن طفلكساعات)، أو إذا   2إذا ظلت حفاضات طفلك جافة بانتظام لف�ت
ي األ�ام القل�لة األو� لمراقبة طفلك �شكل صحيح. 

ا �ف ا كاف�� ر وقت�
ّ
  متسعّد لذلك، �مكنك ترك الحفاض. وف

  
  تفاص�ل عمل�ة: 

  �مكنك إما:  •
o   .ارتداء طفلك مال�س داخل�ة. إذا شعر طفلك بالبنطال المبلل، فس�كون لد�ه دافع أ��ب لالحتفاظ بالبول  
o ي أن طفلك سوف يتبول، مما �جعله �شعر بعدم الراحة. اجعلهم يتجول   ون بدون حفاض أو بنطلون. هذا �عئف

ب طفلك �شكل كاٍف و�شكل منتظم.  •   ا�ش
ي أما�ن رعا�ة األطفال، خارجه وحوال�ه، الخ.  •

ل أو �ف ف ي الم�ف
م باألوقات المحددة سواء �ف ف   ال�ت

ا، اترك الحفاض بعد وق�ع حادث وعند الذهاب ا� الخارج • ، قد �كون ذلك م��كا لطفلك. أ�ض�
ّ

  . و��
  

  بعض النصائح
ي أما�ن رعا�ة   •

است�ش معهد رعا�ة األطفال. اتفق ع� موعد التوقف عن استخدام الحفاض حئت �مكن مراقبة طفلك �شكل صحيح �ف
ا.    األطفال أ�ض�

ي مكان ثابت، �مكن لطفلك العثور عليها �سهولة.  •
  إذا كانت النون�ة �ف

. �مكن   •   ارتداء و�زالة البنطال ذو الحجم ال�ب�ي �سهولة أ��ب
  الحوادث جزء ال يتجزأ. ارتد بعض المال�س النظ�فة بهدوء دون االلتفات إ� الحادث وطمأن طفلك.  •
•  . ي أو ك�س بالست��ي

  بدال ل�س لد�ك مقعد س�ارة مقاوم للماء وع��ة األطفال؟ �مكن أن �ساعد وسادة مقاومة للماء أو وا�ت
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  تبرز. الخوف من 5
ف �شأن إجراء حركات األمعاء ع� النون�ة. �مكنهم التبول ج�دا� ع� النون�ة، ل�ن انتظروا حركة األم  عاء حئت  قد �كون بعض األطفال الصغار قلقني

ا إ� الزاو�ة للق�ام بأعمالهم هناك بهدوء.    يرتدوا الحفاض. اح�انا، يزحفون بعد ذلك بع�د�
  

  يرّد بوجه افضل؟ك�ف 
ا  • . شجع هذا وال تتوقع حدوثه ع� النون�ة بعد. من المهم جد� ي طفلك  أن یتبرزس�شعر طفلك بانه �حتاج ا� حركة األمعاء. هذا أمر إ�جائب

  بانتظام وال �حتفظ به أل�ام. 
ي المرحاض.  •

ا. ضع النون�ة هناك أو ضع النون�ة �ف ا هادئ�   دع طفلك �جد مكان�
ا.  • ا ع� النون�ة.  سیتبرزبعد بضعة أسابيع،    امنح طفلك وقت�   طفلك تلقائ��
  إذا الحظت أن هذا ال �ساعد، ف�مكنك دمج الخطوات التال�ة:  •

  مع الحفاض ع� النون�ة  .1
  مع الحفاض ع� النون�ة غ�ي مفت�ح  .2
ي النون�ة .3

ا �ف   ضع الحفاض مفتوح�
  بدون حفاض ع� النون�ة  .4

  
  

  الصعبةنصائح لحركات األمعاء 
ا من السوائل و�فضل الماء. هذا س�جعل األمعاء تتحرك • ب كث�ي   شجع طفلك ع� ان ��ش

  ليونة. 
وات.  • ا من الفوا�ه والخ�ف   أطعم طفلك كث�ي
، التسلق، إلخ).  • ي ا من التمار�ن (الم�ش   اجعل طفلك �مارس كث�ي
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  ان یكون متدرب استخدام النونیة فى اللیل. 6 
. إذا الحظت أن حفاض طفلك تدر�ب  ف استخدام النون�ة �ف الل�ل �أئت طب�ع�ا. ل�س لك كث�ي ان �فعل �ف هذا. يتعلق هذا األمر اساس�ا بالتمي�ي

ا.  ي الل�ل أ�ض�
ي الصباح، �مكنك تركه �ف

  جاف ب�نتظام �ف
  

ي لمحة
  نصائح �ف

ا لمدة  •
�
  . 7ل�اٍل ع� األقل من   5�مكنك ترك الحفاض إذا ظل جاف

ب �شكل طب��ي طوال اليوم (حئت بعد الساعة اجعل ط •   مساًء).  4فلك ��ش
ا. ال تغضب إذا لم ينجح األمر: ل�س لطفلك أن �فعل شيئا ف�ه.  •   �ش�ي الحفاضات المبللة إ� أن جسم طفلك ل�س جاهز�
ي المرتبة الج�د.  •

  ستحدث الحوادث: س�ف�د وا�ت
ي  •

تدر�ب طفلك ع� استخدام النون�ة. عندما �كون األطفال مستعدين، �ست�قظ أنفسهم  ال توقظ طفلك ل�ً� ليتبول. لن �ساعد هذا �ف
  عندما �حتاجون إ� التبول. 
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  االنتكاسات العرضیة من الممكن. 7
ل أو بدء الدراسة، فمن  ف ا من طفلك، مثل والدة طفل جد�د أو االنتقال إ� الم�ف الممكن حدوث انتكاسة مؤقتة. عندما تحدث أش�اء تتطلب كث�ي

ي تتطلب تك�فا من طفلك.  ات الئت ا ما �حدث مثل هذا االنتكاس مع التغي�ي   غالب�
  

  ك�ف يرّد بوجه افضل؟
  امنح طفلك بعض الوقت ل�عتاد ع� الوضع الجد�د.  •
ي تدر�ب طفلك ع� استخدام النون�ة.  •

  اضبط توقعاتك. أدرك سبب حدوث انتكاسة مؤقتة �ف
ت�ب مع مقد�ي الرعا�ة اآلخ��ن (مكان رعا�ة األطفال/ المدرسة/ العائلة/ األصدقاء) أفضل ط��قة للتعامل مع هذا األمر. أعد  •   ال�ت
  )12إذا لم تالحظ أي تحسن بعد عدة أسابيع، احصل ع� بعض المساعدة. (انظر ص   •
  

  . مدرسة و تدریب استخدام النونیة8
ي الوقت المحدد. قد تتوقع منك المدرسة أن تعمل ع�

  من الناحیة المثالیة، تدر�ب طفلك ع� استخدام النون�ة �ف
ا خالل اليوم السابق لبدء المدرسة. هذا �جعل بدء المدرسة أسهل و 

�
  س�كون طفلك جاف

  �ضمن أن المدرسة �مكن أن تركز ع� توف�ي تعل�م ج�د لطفلك. 
  

عد ع� استخدام النون�ة. ل�ن س�كون لطفلك مساحة أ��ب لتعلم أش�اء جد�دة إذا كان  ال ُ�سمح للمدرسة برفض طفلك ألنه لم يتم تدر�به ب
ي الوقت المناسب. 

ا ع� استخدام النون�ة. لذا ابدأ �ف   متدر��
  

ا.  تيبات مع المدرسة حول ك�ف�ة مواصلة العمل ع� هذا مع�   إذا لم يتم تدر�ب طفلك بعد عندما يبدأ المدرسة، قم ب�ت
 م��دة: معلومات  

onderwijs.vlaanderen.be > Parents > To school > To pre-primary school > To pre-school from age 2.5  
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 . ھل ترید معرفة المزید؟ 9
 > التطویر والسلوك> التدریب على استخدام النونیة.  kindengezin.beاقرأ بعض النصائح اإلضافیة وشاھد مقاطع الفیدیو الخاصة بنا على 

 

 

 ھل لك اّي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة او نصیحة؟  

ي   •
��ة األطفال.    Kind en Gezinتحدث إ� الممرضة أو الطب�ب �ف  عن هذا الموض�ع؛ �مكنهم تحد�د موعد لجلسة استشار�ة ل�ت

 > اتصل  kindengezin.beأو الدردشة ع�ب  Kind en Gezin (078 150 100) اتصل بهاتف •
ي صف ما قبل المدرسة األول CLBسنوات، ف�مكنك االتصال بـ    3إذا كان عمر طفلك أ��ب من   •

 .  ،ع� سب�ل المثال أثناء االتصال �ف
ي بلديتك.   •

ي مركز رعا�ة األطفال �ف
ي متجر األبوة واألمومة أو �ف

ا ط�ح أسئلتك �ف  �مكنك أ�ض�
  

   متى یستشیر الطبیب؟
اثناء اللیل  یتم تدریب تقریبا جمیع األطفال البالغین من العمر أربع سنوات على استخدام النونیة أثناء النھار من أجل التبول وعلى حركات األمعاء 

 تم تدریب تقریبا جمیع األطفال البالغین من العمر خمس سنوات على استخدام النونیة أثناء اللیل والنھار من أجل التبول.  والنھار. ی 

 لذا استشر الطبیب إذا كان طفلك:  

ي مال�سه الداخل�ة أثناء النهار إذا كان أ��� من  •
 .  3ال يزال لد�ه حركات متكررة لألمعاء أو لطخات �ف

  يزال غ�ي جاف خالل النهار.  سنوات، ال   5إ�  4 •
 سنوات، ال يزال غ�ي جاف �ف الل�ل.  7إ�  6 •
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