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 مرافقة خطوة بخطوة وإحالة  واستشارات، 
 إلى المتخصصين  

 
ال شك أن الحمل ووالدة طفل يغير ظروف العائلة  
بشكل كامل. إال أنه أحيانا ما يظهر بجانب مشاعر  

الفرح والسعادة اإلحساس بالقلق واإلرهاق والتكليف  
بما يفوق الوسع. 

من األسئلة الشائعة في تلك المرحلة، على سبيل المثال:
أفعل كل شيء بشكل صحيح؟هل  •
هذا؟ كيف يمكنني فعل كل •
هل يتطور طفلي بشكل مناسب لسنه؟ •
كيف أنجح في بناء رابطة جيدة؟ •
ما هي كميات الطعام ونوعية الطعام التي يحتاجها   •

طفلي؟

)المساعدات المبكرة(   هنا تقوم شبكة 
التابعة لدائرة الوالية بتقديم المعلومات، والمشورة  

يعمل لدى  حيث   ،الحلول والدعم، والمساعدة على تطوير
)المساعدات المبكرة( مختصون   شبكة 

  في مجال الصحة، مثل قابالت العائلة  وممرضات
العائلة وممرضات األمومة. ويوجد في كل قسم   أطفال

من أقسام الوالدة في المشافي الموجودة في فرانكينبيرج  
وكورباخ مرشدة لألطفال الرضع. 

 ماذا نقدم؟
 

  تضم العروض المقدمة من شبكة 
)المساعدات المبكرة( التابعة لدائرة الوالية:

  التطور النفسياستشارات بشأن النمو البدني و •
للرضع واألطفال الصغار 

الدعم في التوجيه داخل النظام الصحي  •
اقتراحات لبناء الرابطة بين األبوين والطفل   •

وتعزيزها 
  ءمةأفكار إلعادة صياغة أدوار األسرة لموا •

الجديدة  الظروف
نصائح بشأن األدوار الجديدة للوالدين أو   •

اإلخوة
المرافقة والمساعدة في صياغة فترات التحول  •

إلرضاع حتى تناول األطعمة األخرى )من ا
( ذلك والعودة للوظيفة، وما شابه

استشارات حول فرص الدعم لألطفال  •
اإلحالة إلى الجهات المناسبة والعروض   •

)عند الحاجة( 


