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عندما تسمح له باتخاذ بعض القرارات بشأن المالبس التي يرتديها 
من خالل تقديم خيارات له من عدة خيارات مقبولة، فإنك بذلك 

تظهر االحترام لطفلك. تحدث عن األذواق والتفضيالت في المالبس 
واألزياء مع طفلك وحاول تجنب إعطائهم رسالة مفادها أنه يتم 

“الحكم عليهم” إما بشكل إيجابي أو سلبي من خالل مالبسهم.
يمكن أن تؤثر المالبس التي يرتديها األطفال على تنمية مهاراتهم 
المتعلقة باالستقالل ومهارات المساعدة الذاتية. على سبيل المثال:

•   السراويل التي تتناسب بشكل مريح بخصر مرن يسهل 
على األطفال الصغار سحبها لألسفل ولألعلى بدالً من 

المالبس الضيقة أو ذات السوستة واألزرار.
•   تعتبر القمصان ذات الرقبة الكبيرة، والسترات، واألحذية سهلة 

االرتداء أو األحذية المزودة بمشابك الفيلكرو أسهل لألطفال 
الذين يتعلمون أو يرغبون ارتداء المالبس بأنفسهم .

•   وتعتبراألزرار األكبر حجماً أسهل لألطفال في التعامل معها 
مقارنةً باألزرار الصغيرة أو األزرار التي تعمل بالضغط.

كما هو الحال مع جميع القضايا المتعلقة بتجربة طفلك في رعاية 
األطفال، لتحقيق أفضل النتائج، عليك إجراء مناقشات مفتوحة مع 
المربّين في الخدمة حول احتياجات طفلك وكيف يمكن تلبيتها في 

خدمة رعاية األطفال.
من المهم أن  تعرف الخدمة ما هو رأيك وما يهم أسرتك فيما يتعلق 

بمالبس طفلك. وسيساعد التعاون مع المربّين في الخدمة على ضمان 
أن ممارسات المالبس وارتداءها ستعود على طفلك بأفضل النتائج.

يمكنك التحدث مع المربّين في الخدمة إذا كانت لديك أسئلة حول 
المالبس المناسبة لطفلك، حيث يمكنهم إخبارك عن مسؤولياتك 

ومسؤولياتهم المتعلقة بمالبس األطفال، بما في ذلك كيفية التعامل مع 
المالبس المتسخة أو الملوثة.

ماذا يرتدي األطفال في خدمة رعاية األطفال

 يُعد إظهار االحترام لألطفال وتقدير فرديتهم أمراً مهماً لتنمية احترامهم لذاتهم. 
المالبس التي نرتديها وطريقة لبسنا هي جزء مهم من أنشطتنا اليومية، وهي وسيلة لكثير من الناس للتعبير عن 

ثقافتهم وشخصيتهم وتفردهم. في  خدمة رعاية األطفال، قد يؤثر ما يرتديه طفلك أيضاً على صحة طفلك وسالمته 
وراحته ورفاهيته.

من المعتاد أن يقدم المربّون بعض الطلبات حول مالبس طفلك، بما 
في ذلك ما يلي:

•   وضع ملصق على جميع المالبس باسم طفلك
•   توفير مالبس احتياطية في حالة تعرض طفلك لحادث )خاصة 

أثناء الوقت الذي يتعلم فيه طفلك استخدام المرحاض( أو إذا كان 
هناك تغير في الطقس

•   توفير قبعة الشمس واحدة أو أكثر
•   شجع طفلك على ارتداء مالبس مناسبة للطقس وارتداء قبعة في 

كل األوقات أثناء اللعب في الشمس
هذه بعض العوامل التي قد ترغب أخذها في االعتبار عند اختيار ما 

يرتديه طفلك للذهاب إلى مركز رعاية األطفال.
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درجة الحرارة
من المهم أال يرتدي األطفال مالبس أكثر أو أقل من الالزم، وأن 

تتناسب المالبس مع درجة حرارة اليوم. كلما كان األطفال صغاراً، 
زادت احتمالية تعرضهم للبرد أو السخونة الزائدة. وتتسم األقمشة 
الطبيعية مثل القطن بكونها أبرد بشكل عام من األقمشة األكريلية. 
من الحلول المفيدة إرسال مالبس احتياطية تحسباً لتغيرات الطقس 
غير المتوقعة، خاصة أثناء فترات تغير المواسم، عندما يكون فيها 

الطقس غير متوقع.

األحذية
يحتاج األطفال إلى ارتداء أحذية آمنة ومريحة تناسبهم جيداً ، 

ويجب أن توفر األحذية الدعم وكذلك الحماية لقدم طفلك، فقد تتسبب 
األحذية التي ال توفر الحماية والدعم الكافيين أو التي تحتوي على 
كعب أو نعل مرتفع في وقوع حوادث.  تسهل األحذية ذات النعال 
الثابتة عملية التسلق واألنشطة البدنية األخرى وتجعلها أكثر أماناً 

لألطفال لالستمتاع والمشاركة.

الشمس الحماية من أشعة 
يحتاج األطفال إلى الحماية من أشعة الشمس أثناء اللعب طوال 
اليوم، وتوفر القمصان ذات األكمام الطويلة والسراويل الطويلة 
الحماية الكافية. كما أن القبعات ضرورية ويجب أن تكون ذات 
حواف ناعمة للسماح بالحركة وتوفير أقصى قدر من الحماية. 
وستكون خدمتك  قادرة على تزويدك بمعلومات حول سياسة 

وممارسات الحماية من الشمس الخاصة بها واألوقات التي سيلعب 
فيها طفلك في الهواء الطلق.

واالكسسوارات المالبس  تصاميم 
قد يؤثر تصميم مالبسهم واالكسسوارات ومالءمتها 

على سالمة طفلك أثناء اللعب السلبي والنشط. على سبيل 
المثال، قد تتسبب الحواف الطويلة في التعثر، وقد تعلق 

أشياء مثل القالئد وأزرار القبعات وأربطة الصداري واألشرطة 
بالمعدات.

المالبس أقمشة 
يعاني بعض األطفال من الحساسية تجاه األقمشة “الخشنة”، وقد 

يعاني البعض اآلخر من الحساسية تجاه المنظفات أو منعمات 
األقمشة أو العالجات األخرى المستخدمة على المالبس. ويجب أن 
تكون كل المالبس التي يرتديها األطفال منخفضة لخطر االحتراق.

ارتداء المالبس لدعم لعب األطفال وتعلمهم
عندما تكون المالبس مناسبة وغير فضفاضة أو ضيقة جداً ، يمكن 
لألطفال التحرك بحرية وراحة والمشاركة في األنشطة. وقد يكون 

من المفيد التحدث مع طفلك عن المالبس التي يشعر براحة أكبر عند 
ارتدائها من أجل مختلف األنشطة، ومساعدته في اختيار المالبس 

التي تكون عملية.


