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 آموزش استفاده از لگن بھ کودک 

 دھید؟ چگونھ این کار را انجام می 
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 بیابید.   Kind en Gezinتوانید در وبسایت ای از این اطالعات بھ زبان ھلندی را می نسخھ 

. آموزش استفاده از لگن بھ کودک نقطھ رشد مھمی برای 1
  کودک است

ل ماه�چه  رشدآموزش استفادە از لگن به کودک �ک مرحله از   ی است. کودک ن��ای شما مهارت کن�ت ف �ک فرآیند �ادگ�ی های  طب�� و همچننی
د که انتظارات را درک کند. ا�ر چه ممکن است آموزش استفادە از لگن برای �ک کودک به راحیت انجام   اسفنک�ت را کسب کردە و �اد � گ�ی

ی را   وع کن�د، تا فرزند شما فرصت شود، اما ممکن است برای کودک د�گری زمان و تالش ب�ش�ت های ز�ادی را برای  بطلبد. مهم است که زود �ش
  تم��ن داشته باشد. 

ده�د: والدین، مرکز انجام �  با هماو را �ش��ق کن�د. شما این کار را  به طور مثبتتوان�د در طول این فرآیند از فرزند خود حما�ت و شما � 
ە. همه اطراف�ان فرزندتان نقش مه� در آموزش استفادە از لگن به او دارند.  مراقبت از کودکان، پدر�زرگ و مادر�زرگ   و غ�ی

م این بروشور حاوی اطالعات، نقشه راە و بر�ف نکات برای کمک به شماست. آ�ا سؤا� دار�د �ا ن�از به حما�ت ب�ش�ت دار�د؟ گا� اوقات الز 
اعتماد به نفس داشته باش�د و راجع به آن با سایر افرادی که در حال ت���ت کودک   حل برای فرزندتان باش�د. ت��ن راە است به دنبال مناسب 

  هستند صحبت کن�د �ا به دنبال کمک باش�د. 
  رشد فیزیکی

ی پ�دا �  ل ب�ش�ت وری است. گام به گام، کودکان بر بدن خود کن�ت وع آموزش استفادە از لگن �ف   کنند. این برای �ش
بار در روز اتفاق   20کنند. این امر تا شدن جزئئ مثانه، ناخودآ�اە و به صورت انعکا� ادرار � کودکان خردسال به محض پر  •

ف به طور طب�� اتفاق � �   افتد. افتد. حرکات رودە ن�ی
را احساس  دهند. آنها به تدر�ــــج آ�اهانه پر بودن مثانه کنند و ارادە خود را توسعه � کودکان ن��ا �سبت به بدن خود آ�ا� پ�دا �  •

وع حما�ت از آموزش  شان خ�س شدە است. اینها س�گنال اند �ا پوشک شوند که ادرار کردە کنند. آنها متوجه � � هائی برای �ش
 اتفاق � 18استفادە از لگن است. برای ب�ش�ت کودکان، این امر در حدود 

گ
  افتد. ماه�

وع �   2در مرحله بعدی، که معموً� از  •  �ش
گ

ل" را به دست � شود، کود سال� توانند ادرار  در ابتدا فقط �   آورند. کان به تدر�ــــج "کن�ت
د.  مدف�ع کردنکردن و   س آنها قرار گ�ی به تدر�ــــج، آنها مدت   را برای مدئت کوتاە نگه دارند، و با�د به �عت لگن کودک در دس�ت

ی �    توانند ص�ب کنند. ب�ش�ت
  مرحله رشد است. خ�س نکردن خود در طول شب خشک آخ��ن  •

  

  
 
 
 

 حمایت و تشویق مثبت آموزش استفاده از لگن  

کنید؟ با تشویق با آرامش، توجھ و وقت  یک کودک برای آموزش دیدن بھ زمان و فرصت نیاز دارد. چطور در این امر بھ او کمک می 
ھای فراوان برای تمرین، ھم در خانھ و ھم در مراکز مراقبت از کودک، و در نظر گفتن اینکھ گاھی اتفاقاتی رخ گذاشتن. با فرصت 

توانید با دعوت، تشویق و ایجاد انگیزه قدم بھ قدم در فرزندتان صبوری و اعتماد. شما بھ عنوان والدین میخواھند داد. و مخصوصا با 
 کارھای زیادی را انجام دھید.  
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  برای حمایت از کودک نوپای خود . نکات اساسی2
ی آموزش استفادە از لگن به کودک �ک ف این موض�ع، به کودک خود فرصت  فرآیند �ادگ�ی های ز�ادی را برای تم��ن  است. با در نظر گرفنت

  بده�د. 
پ�چد، بازی را برای لحظهای متوقف  به کودک ن��ا کمک کن�د تا از ادرار کردن و حرکات رودە آ�اە شود. ا�ر میبین�د کودکتان به خود �  •

د، به این موض�ع ی�ی م�دهد، دستها را روی باسن � م�کند �ا به دنبال نقطهای آرام است، حالت چهرە را تغ  که کودکتان در    اشارە کن�دگ�ی
  است.  مدف�ع کردنحال ادرار کردن �ا 

  آن را در حالت �گر�، باز�گو�ش و آرامش نگه دار�د.  •
ی  •   بده�د. ا�مان داشته باش�د. وقت به فرزندتان برای �ادگ�ی
ا بخواهد ابتدا با لگن بازی کند، سپس مدئت با لباس روی آن بنشیند و در نها�ت  : ممکن است کودک شمهای کوچک بردار�د قدم  •

ف بکشد. (نگاە کن�د به عالئم بل�غ   ). 4  صفحھ  شلوارش را پاینی
  صبور باش�د و انتظار هیچ نت�جه آئف را نداشته باش�د.  •
  دهد. نت�جه عکس � از فشار اجتناب کن�د و در صورت شکست کودک را تنب�ه نکن�د، ز�را این کار   •
ند. از این ط��ق این کاری تبد�ل به �ک عمل آشنا و قابل    تکرار و حما�ت اهم�ت دارد.  • کودکان از ط��ق آزما�ش و خطا �اد م�گ�ی

  شود. �شخ�ص � 
  

 

  

 با ھم کار کنید تا استفاده از لگن را بھ کودک خود آموزش دھید 

زمانی کھ والدین، پدربزرگ و مادربزرگ، مھدکودک، پرستار کودک یا سایر افرادی کھ کودک را بزرگ میکنند، ھمھ از کودک  
شود. از ھمان ابتدا، در مورد اینکھ چگونھ میخواھید بھ عنوان والدین این کار را مدیریت کنید،  حمایت میکنند، بھترین نتیجھ حاصل می 

کنند ھماھنگ کنید. وقتی کھ گام بعدی را برمیدارید یا وقتی کھ  با سایر افرادی کھ از فرزند شما مراقبت می با ھم بھ توافق برسید و 
تر میشود، با ھم مشورت کنید. طرح گام بھ گام در صفحات بعدی و پاسپورت ادرار کردن میتواند اوضاع برای مدت کوتاھی سخت 
 شروع خوبی در این زمینھ باشد.  

kindengezin.be  بروشورھا و ویدئوھا > بروشورھا > پاسپورت ادرار کردن < 
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  کودک نوپای شما در دوره "حساس» – . عالئم بلوغ3
 

  
  درک کردن: فرزند شما میتواند 

متعلق به لگن کودک    کند که: ادرار کردن� ها را در جعبه قرار دهد. فرزندتان درک اش�اء را در جائی که به آنها تعلق دارند، مثال مکعب  •
  است. 

  کند: "پا شو، ب�ا ب��م پ�ش لگن." فرزند شما این کار را درک �    ز�ان کا�ف را درک کن�د و دستورالعملهای سادە را دنبال کن�د.  •
ی را احساس م�کند �ا بازی را قطع م�کند، ز�را کودک شما آ�اها آ�د و به شما � � • ف نه تج��ه م�کند که کاری را در پوشک  گ���د که چ�ی

      انجام دادە �ا دارد انجام م�دهد. 
 آ�د. از پوشک خ�س �ا کث�ف بدش �  •
  

  توانایی: کودک شما میتواند ... 

  به طور منظم پوشک خود را برای مدت زمان طوالئف خ�س نکند، به عنوان مثال بعد از خواب بعد از ظهر، پوشک هنوز خشک است.  •
  . مدفوع کند�شان دهد که او با�د ادرار �ا  •
  به تنهائی راە برود، مستقل بنشیند و دو�ارە بلند شود.  •
ف بکش�د.  •   شلوارش را خودش �ا با مقداری کمک باال �ا پاینی
  

  اراده: کودک شما میخواھد ... 

  آزاردهندە م�داند. در ا�ع وقت از �ش پوشک خ�س �ا کث�ف خالص شود، ز�را کودک شما آن را  •
ف اینکه روی لگن �ا توالت چه اتفا�ت م�افتد  •   شود.. کنجکاو �   -کودک شما با دا�سنت
   گ��د). دهد (و گا� اوقات "نه" � کند، ارادە خود را �شان �همکاری �  •

  

 
�ن   آ�ا هیچ �ک از این عالئم بل�غ را �شخ�ص م�ده�د؟�س کودک ن��ای شما در دورە "حساس" قرار دارد. در این صورت فرزند شما در به�ت

ی   اتفاق �  18استفادە از لگن است. برای ب�ش�ت کودکان، این امر در حدود  حالت برای �ادگ�ی
گ

وع ماه� افتد. نقشه راە در صفحه بعدی به �ش
  کند! کار شما کمک � 

 



Farsi 

 12از   5صفحھ   12/2022/ 15

 

  در طول روز  مدفوع کردنبرای ادرار و  . نقشھ راه4

  : بھ موقع شروع کنید1گام 

افتد. این کار را از بدو تولد  که چه اتفا�ت �ب�ان کن�د کن�د �ا وقیت پوشک را عوض �  کند مدف�ع � ش��د فرزندتان ادرار �ا  وقیت متوجه � 
 روز  مدف�ع کردنافتد. کن�د تا بفهمد چه اتفا�ت دارد � انجام ده�د. به این ترت�ب به فرزندتان کمک � 

گ
مرە است و و ادرار کردن بخ�ش از زند�

  کار کث��ف ن�ست. 

 

  
  لگنآمادگی و عادت کردن بھ  2مرحلھ  

وع کن�د (عالئم بل�غ،   18توان�د از حدود  شما �این مرحله چه زماین است؟   �ا زودتر �ا هر وقت خواست�د �ش
گ

  را ببین�د).  4  صفحھماه�
ف خوب است که موارد ذ�ل را آمادە کن�د: به عنوان والدین    ، همچننی

س داشته باش�د: �ک لگن خوب، شلوار،   • ات الزم را در دس�ت ف ە. تجه�ی   لباس راحت و غ�ی
وع این کار، آن را در فعال�ت •   های روزانه خود قرار ده�د و زمائف را به تم��ن اختصاص ده�د. هنگام �ش
 و زمان   •

گ
با پدر�زرگ و مادر�زرگ، مرکز مراقبت از کودک و سایر افرادی که در ت���ت فرزندتان نقش دارند، در مورد چگون�

وع آموزش استفادە از لگن هماهن   گ کن�د. �ش
�د �ا چه ک� � • ف هر گونه سوال از کجا اطالعات بگ�ی   )12  صفحھ تواند به شما کمک کند (در صورت داشنت

  
  

 یک لگن خوب چگونھ است؟ 

 لگن جایی است کھ:  
 کودک شما میتواند با ایمنی و راحت بنشیند  •
 گیرند  ھر دو پای کودک شما روی زمین قرار می   •
 زانوھا ھمسطح باسن یا کمی باالتر ھستند  •

 
 توانید این کار را با موارد زیر انجام دھید:  خواھید از توالت استفاده کنید، میاگر می
 ای کھ بتوان پاھا را بھ آن تکیھ داد پلھ •

 و 
 یک صندلی کودک تا کودک شما بتواند در حالت نشستھ آرام باشد و ترسی از افتادن در توالت نداشتھ باشد. •
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  فرزند خود را مشاھده و تشویق کنید

 برای تم��ن را از خود �شان � دهند. ا�ر آن را پ�ش بییف کن�د، نه خ�� زود و نه خ��  
گ

وع خواه�د کرد. کودکان اغلب عالئ� از آماد� دیر �ش
لگن را به کودک خود پ�شنهاد ده�د و ببین�د که او چه وا�ن�ش �شان � دهد. آ�ا کودک عالقمند است؟ این لحظات تم��ن را به لحظات بازی  

  تبد�ل کن�د و هیچ فشاری وارد نکن�د. 
 

 با انجام کارھای ذیل فرزند خود را تشویق کنید:  
 کتابخانه مح� خود را برر� کن�د. خواندن کتائب با هم در�ارە د •

�
  ستشوئی کردن در لگن. حتما

  تماشای و�دیوهای م��وط به آموزش استفادە از لگن.  •
ە) از ط��ق مکالمه، آهنگ، بازی با کلمات و  مدفوع کردنصحبت کردن در مورد آموزش استفادە از لگن (ادرار کردن،  • ، لگن، توالت و غ�ی

ە.    غ�ی
ند. ادرار  ها در "داخل" �ک جعبه قرار � کند. بلوک کردن بلوک ها �ا اش�اء د�گر. این به درک کلمه "داخل" کمک � بار کردن و خا�   • گ�ی

د. در "داخل" لگن قرار �    گ�ی
ف خ�س و خشک را ذکر کردە و تج��ه کن�د، مثال، هنگام تع��ض پوشک، شستشو �ا زمائف که کودک شما حمام � • نکته:    کند. تفاوت بنی

د و احساس کند ادرار �ا مدف�ع کردە است    . شلواری را ز�ر پوشک قرار ده�د تا فرزندتان �اد بگ�ی
  

  عادت کردن بھ لگن

س قرار ده�د.  •   لگن را در مکائف کامً� قابل مشاهدە و در دس�ت
o  خانه). سال، � توان آن را در نزد�� شما قرار داد (مثً� منطقه بازی، اتا  2برای کودکان ز�ر ف   ق �ش�من �ا آش�پ
o  سال اغلب خواهان حفظ ح��م خصو� هستند، بنابراین لگن را در حمام �ا توالت قرار ده�د.  2تر از کودکان بزرگ  

  اجازە ده�د فرزندتان با لگن بازی کند.  •
دهد که توالت کجاست، چگونه از  در مورد لگن صحبت کن�د و اجازە ده�د فرزندتان با شما به دستشوئی ب�ا�د. این کار به شما �شان �  •

  کن�د و چه کار�ردی دارد. آن استفادە � 
  تواند کودک را راهنمائی کند. مثال قرار دادن �ک خرس عروس� �ا عروسک روی لگن �  •
د. به طور مرتب از کودک خود دعوت کن�د تا بدون شلوار روی لگن بنشیند، به عنوان مثال، قبل از اینکه کودک وان   •   بگ�ی
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  : استفاده منظم از لگن3گام 

.   2هنگا� که کودک شما با لگن آشناست �ا در حدود این مرحله چه زماین است؟ 
گ

  سال�
 

  کند که چهکند و درک � �س از مدئت تم��ن، کودک شما به لگن عادت � 
ف دل�ل این زمان برای ارائه لگن در  انتظاری از او �  های تکرارشوندە زمان مناسیب است. منظم بودن و قابل پ�ش بییف بودن زمان رود. به همنی

  کنند که کودک ن��ای شما ب�ش�ت همکاری کند. کمک � 
  های مکرر روزانه ارائه کند، مانند: بنابراین، لگن را در زمان 

  بعد از ب�دار شدن از خواب •
  بعد از �ف غذا (صبحانه، ناهار، م�ان وعدە و شام) •
  از خواب�دن قبل  •

 
  و البته 

  کندتان خودش درخواست لگن � در صورت�که کودک  •
  کشد)پ�چ�د �ا شلوارش را � (مثً� زمائف که به خودش �  مدفوع کند تان الزم است ادرار �ا وقیت متوجه شد�د که کودک  •
  

  جزئ�ات کار�ردی: 
  لباس راحت برای فرزندتان بپوش�د.  •
ف  برای ادرار کردن صحیح  • وری است. از فرزندتان بخواه�د پاها�ش را ک� باز کردە و شلوار را تا مچ پا پاینی ف در �ک وضع�ت آرام �ف �شسنت

  ب�اورد. 
ە، فضای آرا� را ا�جاد � •   کند. افزودن �ک کتاب، ک� صحبت کردن، و غ�ی
  دق�قه روی لگن ماندن کا�ف است.   5تا  2 •
  زمان مشخص در روز را انتخاب کن�د   7تا   5 •
ساعت منتظر بمان�د و بعد لگن را برگردان�د. احتمال پر شدن مجدد مثانه در این مدت ب�ش�ت است.    2تا  1.5بعد از ادرار کردن،  •

  بازگرداندن زودهنگام لگن ممکن است رفتار ادرار اجباری را تح��ک کند. 
ف �شان � آ�ا فرزند شما وا�نش اضطراب  • �س س� کن�د به او اطمینان خاطر و اعتماد به نفس   کند؟دهد �ا با خشونت مقاومت � آم�ی

وع کن�د.    بده�د. ا�ر این کار جواب نداد، چند روز ص�ب کن�د و دو�ارە �ش
  

  چند نکته 
  آی �شییف روی لگن؟"، �ک کودک ن��ا در دوران بل�غ کودک ن��ا ممکن است بگ��ددر پاسخ به این سوال که "�  •

ف روی لگن است!". آن، دستورالعمل 'نه'. بنابراین، به جای    های روشیف بده�د مانند "ب�ا، وقت �شسنت
ف ادرار کند، این به کودک شما کمک �  • س�د که آ�ا الزم است در این بنی   کند تا به آن احساس توجه کند. ا�ر گهگاە از کودک خود ب�پ
  فرزندتان مدئت روی لگن �شسته است، آوازی برا�ش بخوان�د. مثال بگ��د «آف��ن!»، از او تع��ف کن�د، �ا بعد از اینکه   •
وری را به فرزند شما وارد کند.  • �ف وری ن�ست و ممکن است فشار غ�ی   پاداش دادن با برچسب �ا کو� �ف
س وارد کند و آموزش او  • تر  را سخت تنب�ه او �ا عصبائف شدن کم� نخواهد کرد. برعکس، این کار ممکن است به کودک ن��ا فشار و اس�ت

  کند. 
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  : در آوردن پوشک 4گام 

فت کودک خود باش�د. این مرحله ممکن است گا� به �عت به دنبال مرحله  این مرحله چه زماین است؟  ب�ا�د. این کار را  3مراقب پ��ش
  2توان از سن �

گ
  انجام داد.  -گا� اوقات زودتر   -سال�

  
  کن�د کودک شما ماند، �ا ا�ر فکر �ساعت) خشک �   2برای مدت زمائف طوالئف (چنانچه پوشک کودک شما به طور منظم  

 دارد، � 
گ

  توان�د پوشک را کنار بگذار�د. در چند روز برای نظارت صحیح بر فرزند خود وقت کا�ف بگذار�د. آماد�
  

  جزئ�ات کار�ردی: 
  توان�د �ا: � •

o  ل ادرار دارد. تان بپوش�د. ا�ر کودک شما ا شلوار ز�ر روی کودک ی برای کن�ت ە ب�ش�ت ف   حساس کند شلوار خ�س است، انگ�ی
o � ف حرکت ادرار کند، که احساس  �ا از او بخواه�د بدون پوشک �ا شلوار راە برود. این بدان معیف است که کودک شما در حنی

  ناخوشایندی دارد. 
  از کودک خود بخواه�د به اندازە کا�ف و به طور منظم آب بنوشد.  •
ە، به زمانهم  • ون و اطراف و غ�ی ف در خانه و هم در مرکز مراقبت از کودک، ب�ی   شدە پایبند باش�د. های تعینی
، پوشک را کنار بگذار�د. در غ�ی این صورت، ممکن است برای فرزند شما گیج کنندە باشد.  • ف ون رفنت ، �س از اتفاق و در زمان ب�ی ف   همچننی
  

  چند نکته 
ف در مرکز مراقبت از  با مرکز مراقبت از کودک مشو  • رت کن�د. توافق کن�د که چه زمائف استفادە از پوشک را متوقف کن�د تا کودک شما ن�ی

  کودک به درسیت تحت نظر باشد. 
ف باشد، فرزند شما به راحیت �  •   تواند آن را پ�دا کند. ا�ر لگن در جای معنی
ف کش�دە � شلوارهای سایز بزرگ�ت راحت  •   شوند. تر باال و پاینی
ف برای کودک خود بپوش�د و به ک اطمینان بده�د. فاقات هر از گا� � ات •   افتد. با آرامش و بدون توجه به اتفاقات، لباس تم�ی
ف �ا کالسکه خ�س �شود؟ �ک پد ضد آب، محافظ �ا ک�سه پالست�� � � •   تواند مف�د باشد. خواه�د صند� ماشنی
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  مدفوع کردن. ترس از 5
توانند به خوئب در لگن ادرار کنند، اما منتظر پوش�دن ن��ا ممکن است در مورد مدف�ع کردن در لگن مضطرب باشند. آنها � بع�ف کودکان  

  ای � خزند تا ئب � و صدا کار خود را در آنجا انجام دهند. پوشک بمانند و بعد اجابت مزاج کنند. اغلب، آنها بعد به گوشه 
  

�ن وا�نش چگونه است؟   به�ت
ودک شما احساس خواهد کرد که با�د مدف�ع کند. این مثبت است. این کار او را �ش��ق کن�د و انتظار نداشته باش�د که هنوز روی لگن  ک •

  و آن را برای چند روز نگه ندارد.  مدفوع کند اتفاق ب�فتد. �س�ار مهم است که کودک شما به طور منظم 
  کند. لگن را در آنجا قرار ده�د �ا آن را در توالت قرار ده�د. به فرزندتان اجازە ده�د مکائف آرام را پ�دا   •
ف به طور خود به خود در داخل لگن •   کند. �  مدفوع به فرزندتان وقت بده�د. �س از چند هفته، کودک شما ن�ی
  دهد، � توان�د مراحل ز�ر را اضافه کن�د: ا�ر متوجه شد�د که این کار جواب ن�  •

  با پوشک روی لگن .1
  بدون پوشک روی لگن .2
  پوشک را با حالت باز بر روی لگن بگذار�د .3
  بدون پوشک روی لگن .4

  
  

  نکایت راجع به مشکل حرکات رودە 
  تر رودە کودک خود را به نوش�دن ما�عات ز�اد، ترج�حا آب، �ش��ق کن�د. این کار باعث حرکات روان  •

  شود. �
�جات فراوان  • ف   بده�د. به کودک خود میوە و س�ب
ە).  •   از فرزندتان بخواه�د که به اندازە کا�ف ورزش کند (پ�ادە روی، کوهنوردی و غ�ی
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  یادگیری استفاده از لگن در شب. 6 
توان�د کار ز�ادی انجام ده�د. مسئله اص� بل�غ است. ا�ر متوجه  دهد. در این مورد ن� استفادە از لگن در شب معموً� به طور طب�� رخ � 

ف پوشک را درآور�د. توان�د شب کند، � ها پوشک خود را خ�س ن� شد�د که کودکتان به طور مرتب صبح    ها ن�ی
  

  نکات در �ک نگاە 
  توان�د آن را درآور�د. شب خ�س �شود، �   7شب از هر   5ا�ر پوشک حداقل  •
  معمول آب بنوشد. بعدازظهر) به طور   4از کودکتان بخواه�د در طول روز (حیت بعد از ساعت  •
تواند به این کار کمک  های خ�س �شانه این است که بدن کودک شما آمادە ن�ست. ا�ر جواب نداد عصبائف �ش��د: فرزندتان ن� پوشک  •

  کند. 
  افتد: �ک محافظ �شک خوب به کارتان خواهد آمد. اتفاق � •
کند. وقیت کودک آمادە باشد، هنگام  به آموزش کودک شما کم� ن�   کودک خود را در شب برای ادرار کردن از خواب ب�دار نکن�د. این کار  •

  شود. ن�از به ادرار کردن، خودش از خواب ب�دار � 
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  . احتمال دارد گاه بھ گاه بھ حالت گذشتھ برگردد7
د، مانند آمدن �ک نوزاد افتد که کودک شما تحت فشار قرار � وقیت اتفاقائت �  وع مدرسه، ممکن است  گ�ی جد�د، نقل مکان به خانه �ا �ش

ائت که ن�از به تعد�ل فرزند شما دارد اتفاق � ف بازگشیت اغلب با تغی�ی   افتد. کودک موقتا به حالت گذشته برگردد. چننی
  

�ن وا�نش چگونه است؟   به�ت
  به کودک خود زمان بده�د تا به موقع�ت جد�د عادت کند.  •
  ای رخ دادە است. تعد�ل کن�د. درک کن�د که چرا در آموزش کودک شما �ک عقب گرد لحظه انتظارات خود را  •
 مجدد کن�د تا بدان�د چگونه � •

گ
ف (مرکز مراقبت از کودک/مدرسه/خانوادە/دوستان) هماهن� توان�د این موض�ع را مدی��ت  با سایر مراقبنی

  کن�د. 
�د. (صفحه چنانچه بعد از چند هفته هیچ بهبودی مشاهدە نکرد�د  •   را ببین�د) 12، کمک بگ�ی
  

  . مدرسھ و آموزش استفاده از لگن بھ کودک8
  آل،مدرسه ممکن است از شما توقع داشته باشد که به موقع روی آموزش بچه خود کار کن�د. در حالت ا�دە 

وع مدرسه شلوارش را خ�س ن�  وع  کودک شما در طول روز قبل از �ش   کند و تر �مدرسه را آسان کند. این کار �ش
   تواند بر ارائه آموزش خوب به فرزند شما تمرکز کند. ضامن این است که مدرسه � 

  
ی برای   مدرسه مجاز ن�ست فرزند شما را به این دل�ل که هنوز آموزش ند�دە است نپذیرد. اما ا�ر فرزندتان آموزش د�دە باشد، فضای ب�ش�ت

های جد�د خواهد د ف ی چ�ی وع کن�د. �ادگ�ی   اشت. ب�ابراین به موقع �ش
  

وع مدرسه هنوز آموزش   همکاری در این زمینه، با مدرسه هماهنگ کن�د. ا�ر فرزند شما هنگام �ش
گ

  های الزم را ند�دە، برای چگون�
 :  اطالعات ب�ش�ت

 onderwijs.vlaanderen.be > Parents > To school > To pre-primary school > To pre-school from age 2.5  
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 خواھید اطالعات بیشتری کسب کنید؟ . می9
نکات بیشتری را بخوانید و ویدئوھای ما را تماشا  kindengezin.be > development and behaviour > potty trainingدر آدرس  

 کنید.  

 

 

 آیا سؤالی دارید یا بھ کمک یا راھنمایی نیاز دارید؟  

 توانند برای جلسه مشاورە والدین و فرزندپروری وقت بگذارند.  صحبت کن�د. آنها �   Kind en Gezinراجع به آن با پرستار �ا پزشک در   •
�د �ا از ط��ق   Kind en Gezin (078 150 100)با خط  •  چت کن�د   kindengezin.be > contactتماس بگ�ی
ف کالس پ�ش د�ستائف � توان�د با    3ا�ر فرزند شما باالی  • �د.    CLBسال سن دارد، مثال در طول تماس در اولنی  تماس بگ�ی
س�د.   • ف � توان�د سواالت خود را در فروشگاە والدین �ا مرکز کودکان شهرداری خود ب�پ  همچننی
  

   چھ زمانی باید با پزشک مشورت کرد؟ 
بینند. تقریباً ھمھ ان چھار سالھ در طول روز برای ادرار و ھم روز و ھم شب برای مدفوع کردن آموزش استفاده از لگن را میتقریباً ھمھ کودک

 بینند.  کودکان پنج سالھ ھم در طول روز و ھم در شب برای ادرار کردن آموزش استفاده از لگن را می 

 در موارد ذیل با یک پزشک مشورت کنید، اگر کودک شما:  

 کند.  سال سن دارد و همچنان در طول روز مدف�ع مکرر دارد �ا در شلوارش را کث�ف �  3ب�ش�ت از  •
 کند. سال سن دارد و همچنان در طول روز شلوارش را خ�س �   5تا   4 •
 کند. سال سن دارد و همچنان در طول شب شلوارش را خ�س �   7تا  6 •
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