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ي وقت كتابة هذا التقرير، إل أنه ل يُقصد بها بأي شكل من الأشكال أن تكون بديالً عن المشورة الطبية المهنية أو العالج. إذا كانت هناك 
يتم توف�ي المعلومات لأغراض التعليم والمعرفة فقط. بينما يُعتقد أن المعلومات دقيقة �ف

ر ناتج عن استخدام المعلومات المقدمة أو العتماد عليها. تعكس المواد  ي أي مسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو �ف
ي الرعاية الصحية الخاص بك. ل تتحمل جامعة سيد�ف

مضاعفات صحية، يجب أن يحدد موعد الولدة من قبل أخصا�أ

. ي وقت الن�ش
لدينا توصيات البحاث الحالية �ف

اكة مع بال�ش
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لكّل 
أسبوع 
أهميته

Arabic



40 أسبوًعا39 أسبوًعا38 أسبوًعا37 أسبوًعا36 أسبوًعا35 أسبوًعا

ي التعّلم 
صعوبات �ف

عند بدء المدرسة

الخطر عىل الطفل 
عند الوالدة

عدد الأطفال الذين يبقون 
ي وحدة 

لمدة من الزمن �ف
العناية الخاصة بالأطفال

ي 
يكون وزن دماغ الطفل �ف

ي ما  َ
الأسبوع 35 من الحمل ثل�ش

ي 
سيكون عليه وزن دماغه فقط �ف
ف 39-40 من الحمل الأسبوع�ي

دماغ الطفل

مجال

للمزيد من النموما زال هناك

عدد أسابيع الحمل

ة آخر الحمل ي ف�ت
لكّل أسبوع أهميته �ف

يقل خطر )risk( حصول 
ي تعّلم الطفل عند 

صعوبات �ف
ي تاريخ 

بدئه المدرسة إذا ُولد �ف
أقرب إىل الموعد المتوقع للوالدة

مالص قليالً  يزداد معدل االإ
نحو 40 أسبوًعا، لكنه يظل 

منخفًضا جًدا

يقل احتمال احتياج المولود 
إىل عناية متخّصصة بشأن 

صعوبات التنّفس والرضاعة 
ي تاريخ أقرب إىل 

عندما يولد �ف
الموعد المتوقع للوالدة

نمو الدماغ مسؤول عن 
التعّلم والحركة والتنسيق

ة وطويلة المدى. ي النتائج الصحية قص�ي
من خالل االبحاث، نكتشف أن كل أسبوع ينمو فيه طفلك بداخلك يحدث فرًقا �ف
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ف ميت  والدة جن�ي
مالص( )االإ

لكل 10000 حالة حمل 
لمولود واحد*

ة المحيطة  * بيانات الف�ت
ي نيو ساوث ويلز

بالولدة �ف
ف الفوائد الصحية لطفلك وأي مخاطر خاصة بحملك. كل حمل فريد من نوعه. يجب أن يستند قرار توقيت والدتك إىل الموازنة ب�ي

2/10000
حالة حمل

2/10000
حالة حمل

3/10000
حالة حمل

3/10000
حالة حمل

4/10000 
حالة حمل

7/10000 
حالة حمل


