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 ، حس  استفاده کنندتوالت ازمستقل بطور بتوانند کودکانيکه
 توالت هرچند آموزش استفاده از . احترام بخود ايجادمينمايند

بار ها چالش های دارد، بخاطر داشته باشيد هرگاميکه کودک 
نزديک توالت ده مستقل ازتان برميدارد، او به هدف استفا

 .ترميشود
 

پيش ازآغاز روند مفصل آموزش کودک تان به استفاده از 
، درمورد نشانه های زيرين مربوط به  استفاده توالت

: ، فکر کنيدتوالت از
 

 کودک تان هربار اقال دوساعت خشک پوشکآيا • 
است؟

 مثال به(عالقه دارد؟ توالت آيا کودک تان به • 
 ) توالت شيربازکردن 

آياکودک تان با اشاره ها يا بيان نشان ميدهد که • 
 کثيف است و ميخواهد عوض شود؟ پوشکش

آياکودک تان درحال لباس پوشيده روی توالت می • 
نشيند؟

 ها را به مواظبت تآيا کودک تان همين عالم• 
کنندگان ديگرنيز نشان ميدهد؟

 
 

ی از آماده  حاکالمت اگرفکر ميکنيد که کودک تان چند ع
 نشان ميدهد، توالت گی اش به آغاز آموزش استفاده از 

اينست چند اطالع نهانی که شمارا درين گام مهم کمک نموده و 
:شما و کودک تانرا درآن موفق ميسازد

 
آمادگی: 1گام 

 
 a)   درمورد روز آغازکارتصميم گرفته و اطمينان حاصل کنيد

ه استفاده که درمورد برنامۀ آموزش کودک تان ب
. ،  با مواظبت کنندۀ ديگر صحبت مينمائيدتوالتاز

امه، به درسالن" روزبزرگ" گذاشتن به اينتباعالم
.   که آنرا بداندهيددکودک تان نيز اجازه 

 
 b) توجۀ دستشوئی تانبانزديک شدن روز آغازکار، به 

مثبت 

اينکاررا، با نواختن موسيقی ياسرگرمی با بازيچه . کنيد

ها 
حتی . يدانجام ده ميتوانيد  دستشوئیدر

 را با کار دستشوئی
  

های هنری کودک تان، خودچسب ها، يا بازيچه های   
موردپسند کودک تان، مزين تلويزيونی شخصيت های 

.               يدکن
 

 c) ربط دارند را توالت های بچه و انچه به پوشکهمه 
همدست اين کار با کودک تان در.  ببريددستشوئیبه 

 که اکنون يک سرگرمی دستشوئیشدن به حذف کاری 
.  است،  کمک ميکند

 
 d) را گرفته و باالی صندلی توالت توالتيک حلقۀ 

مطمئن شدن به اينکه کودک تان هنگام . جابجايش سازيد
. شده است، اهميت داردمواظبتنشستن به توالت 

 
 e) در به استفاده از لگن اطفال فکرکنيد، اينکار شايد ،

جريان عبوراز لگن اطفال به توالت، وقت اضافی آموزش 
.  را حذف ميکند

 
f) که هنگام نشستن روی توالت برای        راچهارپايه

نگهداشت پاهای کودک تان بکاربرده شده ميتواند، فراهم 
درجه 90کفل ها، زانو ها و پاهای او بايد به زاويۀ . کنيد

اين امر مطمئن .شودقرارگيرد تا خيلی خوب نگهداشته 
ميسازد که عضالت پا های کودک تان راحت است، 

 را سهولت توالتچيزيکه ادرارکردن يا حرکت روده در 
 برای شير آب نيزبرای رسيدن به چهارپايهاز.ميبخشد

 .  استفاده نمائيدميتوانيدشستن دست 
 
  g)آغاز، به تهيۀ زيرپوش برای کودک تان نزديک روز 

درصورت امکان کودک تانرا . داشتنيزضرورت خواهيد 
. نيزهنگام خريد زيرلباس جديد باخود داشته باشيد

 
  h) درمورد اشيای خيلی مرجح که برای انعام به کودک تان

 موادغذايی .، فکرکنيد مدفوع در توالتغرض ادرار يا 
، سيب زمينی سرخ کرده، و )شيرينی(دلپذيرمانند آب نبات 

يگر  راهينهر گام ا      باهمديری گياد
یمرکز محل گذراندن سور ساکن تورانتويتجمع: ی کودکيلگروه خدمات اوا | شهر تو رانتو | 

ورق نکات قابل فهم
 گام ها بسوی استفاده 

 توالت ز مستقل ا



 
 

  جاری,ها بسوی استفاده مستقل از مستراحگام  
 

 

Learning Together – Steps Towards Toileting Independence – Farsi                                                         page 2 of 3 

 اگر شما از کيف . و سريع صرف ميگرددباشند مي
، تالش کنيد که کودک تمام کيسه استفاده ميکنيدغذايی 

 .را نبيند، درغيرازينصورت او شايد بيشتر وبيشتر بخواهد

 
i)را توالتز ورق جمع آوری معلومات و گام های استفاده ا 

، درتعيين زمان دنبال کردن پيشرفت کودک تان. مرورکنيد
کم ساختن کمک تان، و شناختن ساحه های که در آن ممکن 

برای .(اهدکردبه آموزش بيشتر نيازباشد، به شما مدد خو
.) راببينيد 5 تفصيالت بيشتر گام 

 
 

روز اول: 2گام 
 

 a)می ن وباالئیکه به آسانی پاوشکی کودک تانرا پ 
.، يا  زيرلباسی بپوشانيدرود

 
 b)افزايش .  کنيدشويق به نوشيدن مايع زياد، تکودک تانرا

مقدارمايعات که کودک تان صرف ميکند، بمعنی رفتن 
اين روش به .  خواهد بودتوالتمکررکودک تان به 

کودک تان اجازۀ تمرين نشستن روی توالت و  فرصت 
بخاطرداشته باشيد که اوراق معلومات . موفقيت خواهد داد

يد تاپس ازهر استفاده از  بياوردستشوئیو يک قلم را به 
اين معلوما . ،معلومات را  به سادگی تکميل کنيدتوالت

ت  خيلی مهم است زيرابشما امکان پيگيری پيشرفت 
 را 5برای معلومات بيشتر بخش . (کودک تانراميدهد

)  ببينيد
 
 

  توالتگامهای آموزش درمورد: 3گام 
 

 a)دقيقه، يا زمانيکه کودک تان عالمات روشن 45هر 
 رفتن به مستراح  ضرورت برفتن را نشان بدهد،

اين امر به کودک تان کمک خواهد کرد تا . راآغازکنيد
. توام سازده توالترا با رفتن ب" بايد بروم"احساس 

 
b)به  کردن يکسان همين ترتيب در آغازرفتن نبال  د

 به کودک تان در آشنايی با اين اينکار.  اهميت داردتوالت
. جريان عادی و انتظارات، کمک مينمايد

 
بگذاريد   ترتيبی را ببينيم که ماسفارش ميکنيم آنرادنبال 

 :کنيد
 

زمان رفتن برای : " به کودک تان نزديک شده و بگوئيد1. 
يا هرعبارتيکه شما باستفاده ازآن تصميم " ( ادرار

". فرارسيده است) "ميگيريد
. برويددستشوئیسپس با او به 2. 
خل شديد، باو بگوئيد که پالتو دستشوئی داهمينکه به 3. 

، و روی توالت بياوردپائين  اش راو زيرلباسی
.بنيشيند

يا بيشتر از آن، ( دقيقه 2کودک تا ن روی توالت اقال 4. 
.، بايد بنيشيند)درصورتيکه راحت بنظر برسد

يش چند بازيچه، يا درحاليکه وی نشسته است، برا5. 
.ديگرمواد دلچسپ بدهيد تا او را راحت نگهدارد

 
 موفق بود برايش توالتاگر کودک تان در استفاده از

همان لحظه، ازطريق دادن انعام به او و توصيفش، نشان بدهيد 
. ادامه بدهيد10 تا 6سپس گام ها . که به او ميباليد

 
.اگرالزم باشد، پاک کنيد6.  
 را سيفون توالت کودک تان بايستد و بگذاريد7.  

ا.بکشد
 را باال پوشکبگذاريد کودک تان زيرلباس و 8.  

.کشد
.بگذاريد کودک تان دستانش راشسته و خشک نمايد9.  

.گرديدبه فعاليت قبلی يا يک فعاليت جديد باز10. 
 

 دقيقه يا حوالی آن موفق نبود، 2اگرکودک تان پس از 
رفتن به .  تالش کندوباره ميتواندبگذاريد او بداند که د

تکرار  را 10 تا 8 را ختم نموده و گامهای توالت
.کنيد

 
 c)  تالش کنيد تا ازدادن هدايات شفاهی هنگام اموزش استفاده

 بپرهيزيد زيرا کودک تان درگفتن برايش که توالت از 
.  بشما خيلی زياد متکی  گردد است چه  کند، ممکن

ه ازعقب بدون هدايات شفاهی عموما، با کمک بدنی ک
ميرسد،    ازنزديک تقليد گرديده،    درمی يابد که  خودش 

. با انجام اينکار چه احساس   ميکند
 
 

 توالتمهارت های پيشرفتۀ استفاده از :4گام 
 

 روز بطورثابت موفق باشد، و درجريانهمينکه کودک تان 
، پس ازآن به استفادۀ شبانگاه کمترخود را خيس کند

 هنگام تصميم به  اموزش استفاده .کنيد مبادرت توالتاز
    چند اطالع نهانی را مدنظر داشته توالتاز شبانگاها
:باشيد

شام  برای نوشيدن مايع توسط کودک تان را • 
محدودساخته کوشش نمائيد تا از دادن مايعات به او طی 

. ساعت قبل از هنگام خواب، اجتناب کنيد2-3
.   بسترخواب، وقت منظم داشته باشيد رفتن بهبرای•  
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روال ثابت رفتن به بسترخواب داشته باشيد که شامل • 
 فقط قبل از رفتن به بستر خواب توالترفتن به 

.باشد
تان صبح ازخواب بيدارشد، او  همينکه کودک •  

. ببريدتوالترابه 
 

 
 عموما مدفوعهمچنان، بخاطر داشته باشيد که کنترول 

انتظار داشته باشيد . پديد می آيد) مثانه(رول آبدان بعد تر ازکنت
 را پس از تکميل مدفوعکه کودک تان کنترول موفقانۀ 

   . برقرارکردن عادت ادرار، آغازمينمايد
 
 

جمع آوری اطالعات: 5گام 
 

 شامل توالت ورق اطالعات درمورد استفادۀ مستقل از 
 التتوهمه گامهای مربوط به اموزش درمورد بکاربرد 

اين اوراق بشما کمک خواهدکرد تا موفقيت کودک .  ميباشد
تانرا درين روند دنبال نمائيد وهمچنان بشمادرمورد دانستن 

نياز داشته ) ياکمتر(اينکه اگر کودک تان ممکن به کمک بيشتر
ورق اطالعات  "برای تکميل اين فورم،  . باشد ، مدد ميرساند

وی هدايات قدم بقدم را  حا"توالتدربارۀ استفادۀ مستقل از 
.ببينيد

 


