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ة اليبزغ  بلدّي
 فريق المولّدات للعائلة

نحن في خدمتكم!

 
عرض خاص بالوالدين المقبلين على اإلنجاب واألسر ذات 

 األطفال حتى سن الثالثة
 "مساعدة مبكرة"المبادرة اإلتحادية  

 مساعدة مبّكرة في مكتب الصحة لمدينة اليبزغ



	

	 

 
مرحلة تظهر فيها أحاسيس، أفكار وأسئلة مختلفة

هذه المرحلة الجديدة   هل تشعرون في 
  بالقلق؟ 
 التردد؟ 
  هاق  اإلر
 أو بالوحدة؟ 

هذه المرحلة أصعب  من قد تبدو لكم بعض األمور اإلعتيادية في 
ذي قبل. 

ه شئ طبيعي   إّن
  مع طفل تدبير أمور الحياة اليومية أن تشعروا بأن

 .متعب أمر
 في  أن تنقصكم الخبرة في اإلشراف على الطفل

 .البداية
  تكون عندكم أسئلة بخصوص التغذية السليمة أن

 .ورعاية األطفال
 .بالمّرة موفقينفيها  ... أو أن تأتي عليكم أوقات ال تكونون

هل ترغبون في مرافقة شخصية  تعتني بكم لبعض الوقت 
 وتساعدكم في العثور على العروض المناسبة؟

 
 

ها  مولّدات العائلة خدمات ال تغني عن الخدمات التي تقّدم
هي خدمات إضافية  زائدة على المولدات المتخصصات بل 
 عروض  صناديق التأمين الصحي  األساسية. 

ستفادة من خدمات المرافقة ابتداءا االيمكن لألسر المعنية باألمر 
هاية السنة الثالثة من عمر الطفل إذ أّن فريقنا  من الحمل وحتى ن

يشمل ممرضات خبيرات ومتخصصات في رعاية األسر، الرعاية 
 الصحية ورعاية األطفال المرضى.

 
 

والممرضات متخصصات في رعاية  مولّدات العائلةفريق 
 يدعمكم األسر، الرعاية الصحية ورعاية األطفال المرضى

ها هذا الدعم يشمل نقاطا عديدة من  :التأقلم مع الوضع الجديد و
 

 مثال االستعداد ستعدادات للوضع )أمور الحمل واال
ستقبال الوليد، مساعدة استشارية إلختيار المستشفى، ال

التغذية، وإذا لزم المرافقة للفحوص اإلحتياطية(أمور 
  

  التطور الجسدي الصحة، النموالرضيع )رعاية ،
الجسدي مع والنفسي للرضيع، المساعدة في التعامل 

الرضيع، أمور الرضاعة الطبيعية أو الصناعية 
 ( ميليةوالتغذية التك

 

  األبوة واألمومة )برنامج الحياة اليومي مع الرضيع
مهني وعند  هيل ال وربما أطفال آخرين، خالل فترة التأ

ة، دعم مالي  مهنة، في فترة عطلة األموم مزاولة 
بحث وتعميق عالقة األم أو األب وأمور السكن، 

  بالطفل، إمكانيات دعم الطفل  في نشأته وتطوره(

نقدم لكم المشورة بشكل شخصي وسّري في محيطكم العائلي .
عند الرغبة نستطيع مرافقتكم وطفلكم لطبيب األطفال أو 

 للمصالح اإلدارية ومؤسسات أخرى.
ّ

 
 
 
 

العائلةيقدمها خدمات الهذه  مولّدات مّجانا!فريق لكم

 في

.ستفادة من عروضنا أو عدم هذا اللقاء . يلزمكها با بشئ. م. 
ولي مع إحدى المولّدات ثم إتخاذ قراركمأراء لقاء جيمكنكم إ

 لديناو تصبحوا وأن الوضع الحمل،


