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* مرافقة من قبل مرشدات لألطفال الرضع
تعد الفترة األولى مع المولود الجديد فترة مميزة للغاية
بالنسبة لألمهات واآلباء الشباب .فما يجلبه معه هذا
المقطع الحياتي الجديد ال يقتصر على التغيرات الطارئة
فحسب ،بل ويجلب معه غالبا أيضا أسئلة كثيرة.
مرشدات األطفال الصغار ()Babylotsinnen
العامالت لدى الدائرة اإلقليمية فالديك ـ فرانكينبيرغ
يقفن إلى جانب األمهات واآلباء واألزواج الذين
يتوقعون مولودا جديدا ويقدمن لهم النصائح
والمعلومات ،كما يقدمن المشورة لألمهات واألباء
الشباب ،كي يكون هؤالء مزودين على أمثل وجه بما
يلزم من معلومات للفترة التي تلي والدة الطفل.

المساعدة والمشورة

الشركاء التعاونيون
الشركاء التعاونيون
بدعم من والية هيسن:
بدعم من والية هيسن:

مرشدات األطفال الرضع ( )Babylotsinnenيقدمن
مشورة ومعلومات بشأن عروض المساعدة المبكرة .إذا
يمكنهن خالل فترة الحمل وبعد الوالدة الوساطة لتوفير
عروض مساعدة مالئمة تماما لالحتياجات المعنية ـ كما يقفن
إلى جانب النساء الحوامل ،والمربيات أو المربيين بمفردهم،
والشابات الحوامل ،واألمهات واآلباء في فترة الحمل وبعد
والدة الطفل .يمكن للمهتمين أن يتوجهوا مباشرة إلى
مرشدات األطفال الرضع ،كما أن بإمكان المرشدات أيضا
أن يقمن بأنفسهم باإلتصال بهم ـ بموافقة المعنيين طبعا.
العروض المقدمة هنا عروض مجانية ،ومرشدات األطفال
الصغار يخضعن إلى واجب السر والكتمان.

