
Key	  Phrases	  for	  Feeding	  Assessments	  and	  Support	  
	  
English	  –	  Arabic	  
	  

English	   Arabic	  
How	  old	  is	  your	  baby?	   ططفلك؟  	عمر  	كم 	  

	  
0-‐2	  months	   0 -‐2	شهھر   	  
	  2-‐4	  months	   2 -‐4	شهھر   	  
4-‐6	  months	   4 -‐6	شهھر   	  
6-‐9	  months	   6 -‐9	شهھر   	  
9-‐12	  months	   9 -‐12	شهھ   	  
>12	  months	   	من  	أأكبر  12	شهھر   	  
How	  was	  your	  baby	  fed	  last	  week?	  
	  

	كيیف  	االماضي؟  	ااألسبوعع  	ططفلك  	تغّذىى   	  

only	  breast	  milk	   ااألمم  	حليیب  	فقط 	  
breast	  milk	  and	  infant	  formula	   االصناعي  	ااألططفالل  	ووحليیب  	ااألمم  	حليیب 	  
only	  infant	  formula	   فقط  	االصناعي  	ااألططفالل  	حليیب 	  

How	  was	  your	  baby	  fed	  yesterday?	  
	  

	أأمس؟  	يیومم  	ططفلك  	تغّذىى  	كيیف   	  

If	  you	  are	  breastfeeding,	  do	  not	  stop.	  Continue	  to	  do	  so	  
until	  your	  child	  is	  at	  least	  2	  years	  of	  age.	  This	  is	  the	  most	  
reliable,	  cheapest	  and	  safest	  way	  of	  feeding	  your	  child.	  
Breastfeeding	  will	  protect	  your	  baby	  against	  infections.	  
	  

	ااستمريي.  	ذذلك  	عن  	تتوقفي  	ال  	ططبيیعيیة٬،  	ررضاعة  	ططفلك  	ترضعيین  	كنت  	إإذذاا  
	هھھھي  	االرضاعة.  	ااألقل  	على  	االسنتيین  	ططفلك  	يیبلغ  	حتى  	االرضاعة  	في  

	االرضاعة.  	ططفلك  	لتغذيیة  	ووااألسلم  	ااألررخص  	موثوقيیة٬،  	ااألكثر  	االطريیقة  
.اااللتهھاباتت  	ضد  	ططفلك  	تحمي  	سوفف  	االطبيیعيیة 	  

Formula	  feeding	  your	  baby	  is	  dangerous	  in	  the	  current	  
situation.	  This	  is	  why	  we	  do	  not	  want	  to	  give	  infant	  
formula	  to	  breastfeeding	  women.	  

	ال  	إإننا  	لذلك.  	خطيیر  	أأمر  	االحالي  	االوضع  	في  	ااألططفالل  	حليیب  	ططفلك  	ااعطاء  
االمرضعاتت  	االنساء  	إإلى  	ااألططفالل  	حليیب  	نعطي  	أأنن  	نريید .	  

	  
	  

If	  you	  recently	  stopped	  breastfeeding,	  you	  can	  restart.	  
This	  is	  by	  far	  the	  safest	  option	  for	  your	  baby.	  Frequent	  
suckling	  at	  the	  breast,	  day	  and	  night,	  will	  help	  to	  
stimulate	  breastmilk	  production.	  Offer	  the	  breast	  before	  
offering	  any	  other	  food	  or	  liquid.	  
	  

	تشغيیلهھا  	إإعاددةة  	كنكيیم  	مؤخراا٬،  	االطبيیعيیة  	االرضاعة  	بإيیقافف  	قمت  	إإذذاا  
	ااألكثر  	االخيیارر  	هھھھو  	هھھھذاا.  	جديید  	من  	وواالرضاعة   ً 	االرضاعة.  	لطفلك  	أأمانا  
	إإنتاجج  	تحفيیز  	على  	تساعد  	سوفف  	وونهھارراا٬،  	ليیال  	االثديي٬،  	على  	االمتكرررةة  
لطفلك  	أأخرىى  	سواائل  	أأوو  	ططعامم  	أأيي  	تقديیم  	قبل  	االثديي  	قّدمي.  	ااألمم  	حليیب 	  

Do	  not	  give	  breastfed	  babies	  less	  than	  6	  months	  any	  
extra	  water,	  juices,	  teas	  or	  foods.	  	  
	  

	عن  	عمرهھھھم  	يیقل  	وواالذيین  	االرضاعة  	على  	االمعتمديین  	ااألططفالل  	تعطي  	ال  6	  
	أأططعمة  	أأوو  	شايي  	أأوو  	عصائر  	أأوو  	إإضافيیة  	ميیاهه  	أأيي  	أأشهھر  . 	  

Exclusive	  breastfeeding	  offers	  the	  best	  nutrition	  for	  small	  
babies.	  Breastmilk	  contains	  ingredients	  that	  protect	  your	  
baby	  from	  infection.	  Giving	  other	  foods/fluids	  will	  reduce	  
your	  milk	  supply	  and	  increase	  the	  chances	  of	  infection,	  
especially	  in	  this	  situation.	  
	  
	  

	حليیب.  	االصغارر  	لألططفالل  	تغذيیة  	أأفضل  	تقدمم  	االحصريیة  	االطبيیعيیة  	االرضاعة  
	وواااللتهھاباتت  	االعدووىى  	من  	ططفلك  	تحمي  	مكوناتت  	على  	حتويييی  	االثديي  .
	لديیك  	االحليیب  	مخزوونن  	يیقلل  	لطفلك٬،  	ااألخرىى  	وواالسواائل  	ااألططعمة  	إإعطاء  
.االوضع  	هھھھذاا  	في  	ووخصوصا  	مرضهھ  	فرصص  	من  	وويیزيید 	  

If	  you	  are	  both	  breastfeeding	  and	  using	  infant	  formula	  or	  
other	  milks,	  it	  is	  safer	  to	  only	  breastfeed.	  Breastfeed	  
before	  feeding	  formula	  in	  order	  to	  stimulate	  breastmilk	  
production.	  You	  can	  gradually	  replace	  each	  formula	  feed	  
with	  a	  breastfeed.	  This	  may	  take	  a	  few	  days.	  
	  

	سوااء٬،  	حد  	على  	لطفلك  	االصناعي  	االحليیب  	ووتقدميین  	ترضعيین  	كنت  	إإذذاا  
	أأكثر  	ألنهھا.  	فقط  	يیةاالطبيیع  	االرضاعة  	على  	تعتمديي  	أأنن  	يیُفضل   ً 	أأمانا  .
	إإنتاجج  	تحفيیز  	أأجل  	من  	ووذذلك  	لهھ  	ااألططفالل  	حليیب  	تقديیم  	قبل  	ططفلك  	أأررضعي  
	ااألططفالل  	حليیب  	من  	ووجبة  	كل  	ااستبداالل  	تدرريیجيیا  	يیمكنك.  	االثديي  	حليیب  
.أأيیامم  	بضعة  	يیستغرقق  	قد  	ااألمر  	ووهھھھذاا  	االثديي٬،  	حليیب  	من  	برضعة 	  



English	   Arabic	  
Do	  not	  start	  to	  use	  infant	  formula	  if	  you	  have	  never	  used	  
it.	  It	  is	  very	  difficult	  to	  prepare	  in	  your	  situation,	  we	  
cannot	  provide	  you	  with	  all	  the	  supplies	  you	  will	  need,	  
and	  it	  is	  expensive.	  Feeding	  your	  baby	  formula	  makes	  
them	  more	  likely	  to	  get	  sick	  with	  diarrhea	  and	  chest	  
infections	  which	  are	  serious	  illnesses	  for	  babies.	  
	  

	لم  	إإذذاا  	االصناعي  	ااألططفالل  	حليیب  	مثل  	ااألمم  	حليیب  	بداائل  	باستخداامم  	تبدئي  	ال  
	في  	ذذلك  	متطلباتت  	تأمني  	أأنن  	جداا  	االصعب  	فمن.  	ااستخداامهھا  	لك  	يیسبق  
	سوفف  	االتي  	االمستلزماتت  	جميیع  	لك  	نقدمم  	أأنن  	يیمكننا  	ال  	االحالي٬،  	االوضع  
	اعيصن  	أأططفالل  	حليیب  	ططفلك  	ااعطاء.  	مكلفة  	ووأأنهھا  	كما  	إإليیهھا  	تحتاجيین  
	أأمرااضض  	ووهھھھي  	االصدرر  	وواالتهھاباتت  	باإلسهھالل  	لالصابة  	عرضةً   	أأكثر  	يیجعلهھ  
.االرضع  	ااألططفالل  	على  	خطيیرةة 	  

Stress	  does	  not	  reduce	  your	  breastmilk	  supply	  but	  it	  can	  
slow	  the	  release	  of	  milk	  and	  this	  can	  make	  babies	  fussy	  
and	  upset.	  Thinking	  about	  your	  love	  and	  hope	  for	  your	  
baby	  will	  help	  the	  milk	  to	  flow.	  If	  available,	  being	  in	  a	  
private	  place	  can	  help	  you	  relax.	  
If	  your	  baby	  is	  over	  6	  months	  of	  age,	  continue	  to	  
breastfeed	  as	  often	  as	  for	  as	  long	  as	  possible	  (2+	  years)	  in	  
addition	  to	  adding	  other	  foods.	  Try	  to	  offer	  the	  breast	  
before	  other	  foods.	  
	  

	سرعة  	يیبطئ  	أأنن  	بامكانهھ  	لكنهھ  	االثديي  	حليیب  	كميیة  	من  	يیقلل  	ال  	االتوتر  
	ااإلهھھھتيیاجج  	سريیع  	االطفل  	يیجعل  	قد  	ااألمر  	ووهھھھذاا  	االحليیب  	عن  	ااالفرااجج  

	في  	االتفكيیر.  	ووااالنزعاجج  		االحليیب  	سيیساعد  	باألمل  	وواالتحلى  	لطفلك  	حبّك    	  
	هھھھناكك  	ااالررضاعع  	حاوولي  	منزوويي  	أأوو  	خاصص  	مكانن  	توفر  	إإذذاا.  	االتدفق  	على  
ااالسترخاء  	على  	سيیساعدكك  	فذلك .	  
	من  	أأكثر  	ططفلك  	عمر  	كانن  	إإذذاا  6		االطبيیعيیة  	االرضاعة  	في  	ااستمريي  	أأشهھر٬،    
	ممكنة  	فترةة  	ووألططولل  	االمستطاعع  	بقدرر  )2		تقديیم  	إإلى  	باإلضافة)  	سنوااتت+    
	للطفل  	االثديي  	تقديیم  	حاوولي.  	أأخرىى  	أأططعمة  	ااالخرىى  	ااألططعمة  	تقديیم  	قبل   	  

wash	  hands	  
	  

يیديیك  	ااغسلي 	  

ensure	  bottle	  and	  teat	  are	  thoroughly	  washed	   وو  	االزجاجة  	غسل  	من  	تأكديي 	  
جيیداا  	حلمتهھا 	  

	  
measure	  water	  accurately	   بدقة  	االميیاهه  	قيیاسس  	من  	تأكديي 	  
measure	  powder	  accurately	   بدقة  	ااألططفالل  	حليیب  	مسحوقق  	قيیاسس  	من  	تأكديي 	  
Discard	  unused	  formula	   مستعمل  	االغيیر  	ااألططفالل  	حليیب  	بتلف  	قومي 	  
Powder	  that	  is	  mixed	  with	  cool	  potable	  water	  must	  be	  
consumed	  immediately.	  

	االباررددةة  	االميیاهه  	مع  	االممزووجج  	ااألططفالل  	حليیب  	مسحوقق  	يیُستهھلك  	أأنن  	يیجب  
.االفورر  	على  	للشربب  	وواالصالحة 	  

	  


