
 ما هي أهمية الحركة خالل فترة
الحمل وبعد الوالدة ؟

 الحمل ال يعني أنه ال يجب عليك التحرك، بل أن
 العكس هو الصحيح: فالحركة المنتظمة خالل

 وكذلك بعد فترة الحمل هي الشرط المثالي من أجل
 صحة جيدة لك ولطفلك، حيث إن النساء اللواتي

 يتحركن كثيرا يقمن بوقاية أنفسهن من آالم الظهر
 واألرجل خالل فترة الحمل ويتحملن مجهود الوضع

 بشكٍل أفضل ويقمن بإستعادة عافيتهن بسرعة
 ويقدرن على مواجهة متطلبات الحياة اليومية

 الجديدة بشكٍل أفضل، كما أنهن ال يعطين بهذا أيضاً
 أية فرصة للوزن الزائد الذي يطرأ خالل فترة

 الحمل. من شأن ممارسة الرياضة والتحرك لمدة
 30 دقيقة على األقل يومياً أن يعود عليك أنت

وطفلك بالفائدة وأن يقيكما من اإلصابة باألمراض

اللياقة البدنية لألمهات ـ رياضة لمدة 30 دقيقة يومياً
  فترة الحمل فترة مميزة بالنسبة للمرأة ولجسمها، لذلك يرغب مكتب الصحة التابع لكانتون غراوبوندن بدعمك في إطار

برنامج "هل تتمتعين بلياقة بدنية؟" (?Bisch fit) وتعزيز مستوى راحتك أنت وطفلك عبر التحرك  بشكٍل كاٍف

Arabisch

 ما هي أنواع الحركة المناسبة
وما هو مقدارها؟

بصفة مبدئية الحركة تعتبر أفضل  من عدمها
إذا كانت فترة حملك خالية من المضاعفات فإن

بإمكانك التحرك  يومياً كما يحلو لك

 قومي بتشجيع نفسك عبر استعمال عداد الخطوات.
إذا وضعتيه في جيب السروال أو التنورة فإنه

يقوم بتسجيل عدد خطواتك طوال اليوم والتي يمكنك
إدخالها في المساء في تطبيق "هل تتمتعين بلياقة
بدنية؟" )يمكن تحميله  مجاناً على الهاتف الذكي)

كما يمكنك هذا التطبيق  أيضاً من تحويل األنشطة
الرياضية األخرى كالسباحة أو قيادة الدراجة الهو

ائية بشكل خفيف أو الرقص أو الرياضة البدنية
إلى خطوات   وإضافتها إلى العدد اإلجمالي

في التطبيق

المزيد من المعلومات على الموقع
graubünden-bewegt.ch     



-

نصائح: كيف يمكنك التحرك أكثر في الحياة اليومية

التمشي لوحدك أو مع العائلة أو األصدقاء / الصديقات
10 دقائق = 1100 خطوة

قيادة الدراجة الهوائية بشكٍل هادئ ومريح
10 دقائق = 2280 خطوة

صعود الدرج
10 دقيقة = 2150 خطوة

الذهاب للتسوق  مشياً على األقدام
10 دقائق = 1100 خطوة

أعمال  الحديقة
10 دقائق = 1340 خطوة

السباحة
 مغادرة الحافلة العمومية عند10 دقائق = 1950 خطوة

المحطة التي تسبق وجهتك
10 دقائق = 1100 خطوة
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دورات اللياقة البدنية لألمهات
 تقومين في دورات اللياقة البدنية لألمهات بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على األقل هذا هام جداً من أجل منح الدورة
 الدموية حيوية جديدة وإطالق هرمونات السعادة. حيث إن المدربات حصلن على تدريب خاص ويساعدنك إذا ما كانت

 هناك ارتباكات ويجبن على أسئلتك ويقدمن لك نصائح قيمة. اكتشفي بنفسك أن الحركة ممتعة واذا تمت ممارستها بشكل
 معتدل حتى خالل فترة الحمل فهي فعالً مفيدة. كما تساعدك الحركة المنتظمة بعد الوالدة على التخلص من الوزن الزائد.

 كما تتم تقوية الحوض كذلك. نرحب بجميع النساء من جميع األعمار ومن جميع األصول! القيام بالحركة واللقاء مع
الصديقات والضحك، بعبارة أخرى، إنه مكان التقاء تحافظين فيه على لياقتك البدنية

تجدين على موقعنا على اإلنترنت graubünden-bewegt.ch كل ما يتعلق بدورات اللياقة البدنية لألمهات
وبالتغذية خالل فترة الحمل والرضاعة وعداد الخطوات

هل تودين معرفة المزيد حول مشاريعنا؟
سجلي نفسك من أجل الحصول على النشرة الدورية لـ "?Bisch fit" وقومي بإرسال البطاقة المرفقة لنا وستحصلين 

على قنينة لشرب الماء كعبارة شكر لك. لن يتم إرسال بياناتك ألي طرف آخر! 

اإلسم الشخصي 

الرمز البريدي، المدينة

اسم العائلة

العنوان

البريد اإللكتروني

بدعم من مكتب تشجيع  اإلندماج التابع لكانتون غراوبوندن والصندوق االتحادي لدعم  اإلندماج (المكتب  اإلتحادي للهجرة



Gesundheitsamt Graubünden
Gesundheitsförderung  
und Prävention
Hofgraben 5
7001 Chur

التغذية الصحية
ماهي التغذية الصحية؟ تقوم العديد من النساء خصوصاً خالل فترة الحمل والرضاعة بطرح هذا السؤال. كتيب

 التغذية خالل الحمل وفترة الرضاعة" الذي يصدره المكتب االتحادي لسالمة المواد الغذائية والشؤون البيطرية"  
 يتضمن تفاصيل دقيقة ويزودك بمعلومات قيمة. إذا لم تحصلي على الكتيب مع هذا المنشور فيمكنك طلبه من متجرنا  
    اإللكتروني. تذكري شرب الماء بما فيه الكفاية حيث أن الماء ال يحتوي على سعرات حرارية ومجاني ويمنحك الطاقة

 والحيوية التي تحتاجينها ليومك. تجدين على موقعنا graubünden-bewegt.ch كل ما يتعلق بدورات اللياقة
لألمهات وبالتغذية خالل فترة الحمل والرضاعة وحول عداد الخطوات. اللياقة البدنية لألمهات تم بتعاون من أطباء النساء

وسفيرات اللياقة البدنية لألمهات
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