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لماذا التغذية الجيدة مهمة لطفلي؟ 
من المهم أن يحصل طفلك على طعام مغذي لتزويده بكل العناصر الغذائية 
التي يحتاجها جسمه للنمو، ولتنمية قدراته البدنية والعقلية والوصول إليها. 

على الجانب اآلخر، يمكن أن تؤدي الخيارات الغذائية السيئة وعادات األكل 
غير الصحية في الطفولة إلى مجموعة من المشكالت الصحية في وقت 

الحق من الحياة. 

كيف يمكن تلبية احتياجات طفلي الغذائية؟ 
 National Health( يوصي المجلس الوطني للبحوث الصحية والطبية

and Medical Research Council - NHMRC( األطفال 
والمراهقين بالحفاظ على نظام غذائي متنوع يشمل المجموعات الغذائية 

الخمس الرئيسية. وفقاً لــ NHMRC، يجب تشجيع األطفال والمراهقين 
على تناول الكثير من:

• الخضار والفواكه والبقوليات

•  الحبوب )بما في ذلك الخبز واألرز والمعكرونة والشعرية( ويفضل 
الحبوب الكاملة

ينص المجلس أيضاً على أن النظام الغذائي الصحي يشمل ما يلي: 

• اللحوم واألسماك والدواجن الخالية من الدهون 

• اللبن والزبادي والجبن 

• حصص محدودة من الدهون المشبعة والسمن والزبدة والزيوت. 

يُعد توازن هذه المجموعات الغذائية أمراً ضرورياً للحفاظ على صحة طفلك 
ورفاهيته. يجب أن تحث طفلك على شرب الكثير من الماء طوال اليوم - 

 !NHMRC المشروب المفضل لدى

تساعد الوجبات الخفيفة الصحية على مدار اليوم أيضاً في الحفاظ على 
مستويات طاقة طفلك. 

التغذية في رعاية األطفال
 تتوقف صحة الطفل على مدى سعادته، في المنزل أو في خدمة رعاية األطفال. ستوفر بعض الخدمات كل وجبات طفلك 

أو معظمها أثناء وجوده فيها، بينما قد توفر خدمات أخرى وجبات خفيفة فقط أو تطلب منك توفير كل طعام طفلك. 

سواء تم توفير الطعام أم ال، فإن خدمة رعاية طفلك تتحمل مسؤولية تعزيز التغذية الجيدة لطفلك، ويجب عليه تزويد أسرتك 
بالمعلومات الحالية حول عادات األكل الصحية. 

هل يمكنني إرضاع طفلي أثناء وجوده في خدمة الرعاية؟ 
للرضاعة الطبيعية العديد من الفوائد اإليجابية للرضع، وتوفر العديد من 

خدمات الرعاية الفرص لألسر على االستمرار في توفير حليب األم لألطفال 
أثناء وجودهم في خدمة الرعاية وتحثهم على ذلك. يمكن بسهولة استخدام 

حليب األم المسحوب لتغذية األطفال في أماكن رعاية األطفال، ويجب على 
األسر التحدث مع خدمة الرعاية حول السياسات واإلجراءات المعمول بها 

لتخزين حليب األم المسحوب وتدفئته وتوفيره لألطفال. 

حيثما أمكن، قد تدعم خدمة الرعاية أيضاً األمهات القادرات على العودة إلى 
خدمة الرعاية إلرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية طوال اليوم. من الضروري 
أن تدرك خدمات الرعاية أن لألسر الحق في تقرير تغذية أطفالها بالرضاعة 

الطبيعية أثناء وجودهم في خدمة الرعاية، ويجب قبول قرار كل أسرة 
واحترامه. 
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هل تتبنى خدمة الرعاية سياسة بشأن األكل الصحي؟ 
سيكون لكل خدمات الرعاية سياسة بشأن األكل الصحي تحدد كيف سيتم 
تزويد األطفال بالطعام الصحي وتجارب وقت الوجبات اإليجابية. وتعتبر 

سياسة األكل الصحي الفعالة أمراً مهماً ألن هذا سيساعد الموظفين واألسر 
على فهم األطعمة التي تعزز النتائج الجيدة لألطفال. 

يجب أن تكون لخدمة الرعاية التي تقدم الطعام لألطفال سياسة تحدد 
مسؤوليات خدمة الرعاية لتلبية المتطلبات الغذائية لألطفال، وكيف سيتم 

تحقيق ذلك. ويجب أن تكون ـخدمة الرعاية الذي يقدم فيه األسر غالبية طعام 
أطفالهم سياسة تشرح كيفية دعم األسر وتشجيعها على توفير طعام صحي 

ألطفالهم. 

يجب أن تكون األسر قادرة على الوصول بسهولة إلى سياسة األكل 
الصحي لـخدمة الرعاية وأن تكون قادرة على المشاركة في تطوير السياسة 
ومراجعتها. ويتم تشجيع األسر على رفع أي مخاوف لديهم بشأن ممارسات 

التغذية في ـخدمة الرعاية، واقتراح تحسينات على السياسة الحالية. 

ماذا يحدث إذا كان لطفلي احتياجات غذائية خاصة؟ 
قد يكون لدى بعض األطفال متطلبات غذائية محددة للغاية بسبب الحساسية / 
عدم تحمل الطعام أو خلفيتهم الثقافية أو تفضيالتهم األسرية األخرى. تعمل 
كل خدمات الرعاية مع األسر للتأكد من تلبية احتياجات كل طفل على حدة. 

في بعض الحاالت، قد تحتاج خدمات الرعاية إلى وضع سياسات إضافية 
لتعزيز صحة األطفال ورفاهيتهم، على سبيل المثال في حالة إصابة الطفل 

برد فعل تحسسي تجاه بعض األطعمة، ستحتاج خدمة الرعاية إلى وضع 
سياسات وإجراءات لحماية الطفل. 

كيف يمكن تشجيع طفلي على فهم الغذاء 
الصحي؟ 

يؤدي موظفو رعاية األطفال دوراً مهماً في دعم األطفال لتبني 
توجه صحي وإيجابي تجاه الخيارات الغذائية الجيدة، ويحققون ذلك 

من خالل استراتيجيات وأنشطة منها ما يلي: 

• إشراك األطفال في إنشاء قائمة طعام صحية

•  تشجيع األطفال الصغار على التحدث عن الخيارات الغذائية “الصحية” 
و"غير الصحية" في وقت مبكر

•  تزويد األطفال بفرص تناول الطعام واالنخراط في روتين وقت الوجبات 
للثقافات المختلفة

•  التحدث مع األطفال عن األطعمة المغذية أثناء وجبات الطعام. يجب على 
الموظفين أيضاً أن يكونوا قدوة لألطفال في ممارسات األكل الصحي

•  التأكد من أن أوقات الوجبات بمثابة فرص لقضاء وقت ممتع، حيث يمكن 
لألطفال والموظفين االختالط مع بعضهم البعض

•  السماح لألطفال بممارسة استقالليتهم والقيام ببعض االختيارات أثناء 
وجبات الطعام

•  تضمين ألعاب طعام صحية في “منطقة اللعب” بـخدمة الرعاية لتشجيع 
األطفال على اللعب االستكشافي

كيف يمكن أن تساعدني خدمة الرعاية في توفير طعام صحي 
لطفلي؟ 

عندما توفر األسر كل طعام األطفال أو معظمه أثناء وجودهم في الرعاية، 
يمكن لـخدمات الرعاية أن تزود األسر بالمعلومات لمساعدتهم في اتخاذ 
خيارات غذائية صحية ألطفالهم. ويجب أن تزود سياسة األكل الصحي 

لـخدمة الرعاية األسر بإرشادات واضحة حول أنواع األطعمة والوجبات 
الخفيفة المناسبة. 

في حال كان لألطفال متطلبات غذائية محددة، أو أطعمة مفضلة أو أطعمة 
مكروهة، قد يكون من المفيد لألسر التحدث مع الموظفين للتفاوض حول 

استراتيجيات مفيدة لضمان تلبية احتياجات األطفال الغذائية. 
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نصائح لتوفير الغذاء الصحي لألطفال 
•  اختر مجموعة متنوعة من األطعمة باالسترشاد بهرم األغذية الصحية 
)Healthy Eating Pyramid( الخاص بمؤسسة التغذية األسترالية 

)Nutrition Australia(. يمكن االطالع على أحدث إصدار من هرم 
األغذية الصحية )Healthy Eating Pyramid( أو تنزيله من الموقع 

 )Nutrition Australia( اإللكتروني لمؤسسة التغذية األسترالية
www.nutritionaustralia.org

•  هناك العديد من أنواع الخبز المختلفة المتاحة التي يمكن استخدامها 
ضمن وجبة غداء صحية. وتشمل أنواعاً مختلفة من خبز الشطائر مثل 

خبز الحبوب المتعددة، والحبوب الكاملة، والخبز األبيض، والخبز الغني 
باأللياف، وخبز الشعير واللفائف والخبز المسطح

• أضف حشوات صحية في الخبز، مثل: 

-  اللحوم الخالية من الدهون وبدائل اللحوم ومنتجات األلبان مثل اللحم 
المقدد والدجاج ولحم البقر والتوفو والبيض والجبن

- األسماك المعلبة مثل التونة والسلمون والسردين

- الخضار مثل الطماطم والكرفس والجزر والبراعم والخس

- حشو الشطائر الصحي مثل الخضار وجبن الكريمة، وغير ذلك.

•  تقديم مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة الصحية، 
بما في ذلك الفاكهة الطازجة ومكعبات الجبن وأصابع 
الخضار والتغميسات الصحية وكعك األرز والفطائر 

والفواكه المجففة والمكسرات المختلطة

•  قم بتوفير زجاجات المياه، والتي يمكن أن وضعها كحزم باردة من 
خالل تجميدها ووضعها في علبة الغداء

يرجى مالحظة أن بعض خدمات الرعاية قد ال تسمح بمنتجات المكسرات 
في خدمة الرعاية بسبب ردود الفعل التحسسية المحتملة لدى األطفال أو 

الكبار. 


