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...ستحصلني عىل الدعم مثالً

يف املسائل الطبية •

يف التعامل مع أعبائك ومشكالتك الصحية •

ويف أمور الرعاية التمريضية •

 إذا صادفتكم أسئلة كهذه أو أية أسئلة أخرى، يُرجى سؤال قابلة أطفال أو

ممرضة عائالت أو ممرضة رعاية صحية أو ممرضة أطفال معتَمَدة

بَات خصيًصا للتعامل مع حالتِك وسوف يساعدنَِك أثناء فرتة الحمل وبعد  إنهن ُمَدرَّ

نهاية الفرتة القانونية لرعاية القابلة

باختصار:
العائالت وممرضات  العائالت  قابالت  لكم  تقدم    سوف 

 وممرضات الرعاية الصحية وممرضات األطفال املُعتََمدات املساعدة يف

العام األول من عمر مولودكم

  قابالت العائالت

 وممرضات العائالت وممرضات الرعاية الصحية

ممرضات األطفال الُمعتََمدات

  هّن قابالت

ا وحاصالت عىل مؤهالت    وممرضات أطفال مؤهالت رسميً

  إضافية. كام أنهّن متخصصات يف

  دعم اآلباء والعائالت يف مواقف

الحياة الصعبة واملُجِهَدة، وذلك حتى عام من والدة طفلكم

 فهّن يذهنب إىل العائالت ويساعدن اآلباء عىل تعديل الحياة اليومية للعائلة إىل

  الحياة الجديدة مع الطفل. كام أنهن يقّدمن مساعدات عديدة من بينها، معلومات

  وإرشادات عن الرعاية التمريضية للطفل وتغذيته

  ومنوه وتقويته

ومن ثم فهّن يربطن بذلك أوارص العالقة بني أفراد العائلة

  كام تقدم قابالت العائالت وممرضات العائالت وممرضات

َمَدات مساعدات أخرى الرعاية الصحية وممرضات األطفال املُعتَ

 عند الحاجة. فهّن عنارص مهمة إلرشاد العائالت عرب العديد من عروض املساعدات 

كرة املُبَ

 ليس لدي أي فكرة عن املكان الذي ميكنني أن أقدم فيه
يف ذلك؟ الطلب أو اليشء الذي أقدم طلب بشأنه: من ميكنه مساعديت

 ما املساعدات التي ميكنني أن أطالب بها بصفتي أم عائلة

وحيدة/ أب عائل وحيد؟

أجد أحًدا يساعدين عىل أن أفهم طفيل طفيل كثري الرصاخ، كنت أظن أن األمر أكرث سهولة من ذلك. أمتنى أن

 فكٌل يخربنا مبا ينبغي علينا فعله، والكل يتعاون لتقديم الحلول.

كيف نتخذ كآباء قرارات سليمة ألنفسنا ولطفلنا؟


