
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ارةسف تفرضها التي باللقاحات االلتزامعليك 

 التأكد يجب كما إليه، ستتوجهون الذي البلد

 أثناء ال تقعين كي المطلوبة اللقاحات كل من

  .عنها بغنى أنتي متاهات في سفرك

 

 

 

 والتخطيط اإلعداد في طفلك اشركي

 خاللها سيحدث ماذا وعرفيه للرحلة،

 تنتظرينه الذي السلوك على معه وتكلمي

  عندها. منه

 ،بنفسه ظهره حقيبة يجهزاجعليه 

 ريهذك فقط ويشغله، يسليه قد ما ليحضر

 تحدث التي المزعجة األشياء يبتعدعن أن

 .فوضى

1 2 3 

 كطفلبردود فعل مسبقاً  تعلمين ت  إذا كن

لساعات  مغلقةماكن في أ حين وجوده

 هتهيئيأن  أو بأماكن جديدة، فعليك طويلة

ينتظره تحدثيه عن الرحلة وعما لها وأن 

حدوثها  من متعة وتسلية فيها لينتظر

 بشغف.
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حيث تكون كافية للفترة التي  افتا أدوية

 للعوارض ستقضونها في السفر، وأدوية

 مع تحدث قد التي المفاجئة الصحية

 أو للدوخة عالج تكون كالتي األطفال،

 وما والرأس البطن وجع أو التقيؤ

 .شابهها

5  

 لدى إلكترونية ألعاب وجود حال في ينصح

 معه يحملها أن لديه ةمفضل كتب أو طفلك

 ، المنزل في دائماً  اعتاد كما وقته ليمضي

  .ملحوظ تغيير بأي يشعر ال لكي
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 التي الوجبات على يحتوي جدوالً  له ترتبي أن عليك      

 العودةو للتنزه الخروج األدوية وأوقات وأوقات سيتناولها

 يالت العادات نفس نسلك أن علينا حيث النوم وأقات للمنزل

 كسب في عامل السفر يكون ال حتى المنزل في يتبعها كان

ب اضطراو الغذائي النظام في اختالل من السلبية السلوكيات

 .لديه النوم
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وزوجك كوالدي لطفل افتا تهتمي أنت   عليك  أن

 حيث من ستزورانه، الذيباختيار البلد المناسب 

 وقدمي لطفلك .هناك الحرارة ودرجة والتسلية اللعب

 عاملالسفر  يكون لكياالهتمام الكافي  السفر اءنأث

 تفيذو التدليل في تتمادي أالعليك  و النفسي، لالرتياح

 .طلبات طفلك كل
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 دق فيها األطفال اصطحاب أن وصحيح. أفرادها جميع مع الشمل لَم   في تكمن سفر برحلة القيام أثناء العائلة فرحة أن شك ال

 نصائح على ترتكز وقائية أساليب هناك أن إال أخرى، سفر وسيلة أي أو الطائرة متن على إن واالنزعاج، بالتوتر لألهل يتسبب

 طويلة ولساعات ضيق مكان في أطفال ذوي افتا وضع ويعد. ذلك حدوث لمنع به القيام يمكننا ما أفضل تكون قد واجتماعية طبية

 متن على الموجودين اآلخرين واألشخاص األهل تزعج بتصرفات لقيامهم األول وذهابهم ألماكن غير معتادين عليها السبب

 .المتوجه لهالسفر أوعند وصولهم للبلد  أثناء السيارة أو داخل الطائرة

 


