الدعم الصحي في مرحلة الطفولة المبكرة
زيارات منزلية لألطفال تقوم بها ممرضات
أطفال لغاية سن الثالثة
Frühkindliche Gesundheitsförderung
Hausbesuche der Kinderkrankenschwestern bei Kindern bis 3 Jahre / Arabisch

سيوفر لكم قسم الصحة والبيئة بصفتكم والدين رزقا بمولود حديثا ،أفضل دعم ،ولطفلكم انطالقة ناجحة في الحياة .ولذلك نوفر لكم خالل السنوات الثالث
األولى من عمر طفلكم االستشارة واإلرشاد التخصصي من جانب ممرضة أطفال ،وهذا مجانا.
يسر ممرضة األطفال المسؤولة عن الضاحية التي تقيمون فيها أن تزوركم في بيتكم بخصوص محادثة شخصية وللرد على أسئلتكم سواء ،كان ذلك مرة أو
عدة مرات وهذا حسب حاجتكم لذلك.

مواضيع االستشارة:
o

الرضاعة والتغذية

o

العناية

o

الوقاية الصحية

o

اللقاح

o

الوقاية من الحساسية

o

دعم الطفل وتطوره

o

العالقة بين األم والطفل والعالقة بين األب والطفل

o

صراخ الطفل

o

مشاكل النوم

o

الوقاية من الحوادث

o

الوقاية من اإلدمان

o

معلومات عن مؤسسات لألسرة واألطفال في ضاحيتكم

o

عند الحاجة تقديم الوساطة للحصول على المزيد من المساعدة

في حالة الرغبة في االستفسار عن هذا العرض
يرجى االتصال
بالهاتف(089) 2 33 - 4 79 11:
اإلثنين ولغاية الجمعة :من الساعة  12 – 9ظهرا ،وبعد ذلك يتم تشغيل جهاز الرد اآللي.

إن كنت ترغبون في تلقي وزيارة منزلية:
فيرجى االتصال بإحدى أرقام الهاتف التالية:
إن كان السكن في الضواحي الشمالية  /الغربية من المدينة :هاتف(089) 2 33 - 4 79 38 :
إن كان السكن في الضواحي الجنوبية  /الشرقية من المدينة :هاتف(089) 2 33 - 4 79 53 :
وإن كنتم تسكنون في مناطق عملنا الرئيسية ،فستقوم ممرضة األطفال في تلك الضاحية من المدينة التي تسكنون فيها باالتصال بكم.
إن هذا العرض مجاني وطوعي.
إلى جانب الزيارة المنزلية تتوفر أيضا إمكانية االستشارة الهاتفية.
هاتف االستشارة(089) 2 33 - 4 73 33:
اإلثنين ولغاية الجمعة من الساعة  11 – 9قبل الظهر،
وبعد ذلك يتم تشغيل جهاز الرد اآللي.
نصائح لآلباء واألمهات في الموقع:
www.muenchen.de/kinderkrankenschwester
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