
 
 بطاقة العنوان:

 Family Connects Chicago 

 
 األداء الصوتي:

 نعرب لِك عن بالغ تهانينا بإنجاب مولود جديد!

ة بالنسبة اينعلم أن األيام واألسابيع القليلة األولى في المنزل مع مولودِك الجديد يمثل وقتأ مميًزا لِك، ويمكن أن يصبح أيًضا وقتًا صعبًا للغ 

. نحن هنا لمساعدتِك في كافة األمور التي ربما تحتاجينها، وكذلك منحِك وطفلِك Family Connects Chicagoلذلك بدأنا العمل في لألمهات، 

 البداية الصحية السليمة التي تستحقونها.

 
 بطاقة الفنون: 

 ؟[Family Connects Chicago]سؤال: ما المقصود بـ 

 
 األداء الصوتي:

على تمكينك أنت وأسرتك من تولي زمام األمور في تلك األسابيع األولى المهمة للغاية مع مولودِك  Family Connects Chicagoتساعدِك خدمة 

 الجديد. فهي تساعدِك على القيام بما يلي:

 الجديدالحصول على الدعم الذي تحتاجينه: اكتساب الثقة والحصول على اإلرشادات المطلوبة لمساعدتِك على االعتناء بمولودِك  

وممرضاتها لإلجابة عن أسئلتك وتوجيهك إلى الدعم الذي  Family Connectsالحصول على مساعدة من خبراء موثوقين: تم تدريب ممرضي  

 تحتاجين إليه

 توسيع نطاق نظام الدعم لديك: احصلي على خدمات وموارد مجتمعية مفيدة وفقًا لحياتك الشخصية واحتياجاتك

 تعي بالدعم وأنت في منزلك، حيث يمكنك طرح أي سؤال تريدين طرحهالشعور بالراحة: استم

 

 بطاقة الفنون:

 ]الحصول على الدعم الذي تحتاجينه: اكتساب الثقة والحصول على اإلرشادات المطلوبة لمساعدتِك على االعتناء بمولودِك الجديد.[

 بطاقة الفنون:

وممرضاتها لإلجابة عن أسئلتك وتوجيهك إلى الدعم الذي  Family Connectsتم تدريب ممرضي ]الحصول على مساعدة من خبراء موثوقين: 

 تحتاجين إليه[.

 بطاقة الفنون:

 توسيع نطاق نظام الدعم لديك: الحصول على الخدمات المجتمعية المساعدة وكذلك الموارد اعتمادًا على حياتك واحتياجاتِك الشخصية[.ِ]

 بطاقة الفنون:

 بالراحة: استمتعي بالدعم وأنت في منزلك، حيث يمكنك طرح أي سؤال تريدين طرحه[.]الشعور 

 
 

 بطاقة الفنون:

 ]سؤال: ما الطريقة التي تعمل بها؟[

 
 األداء الصوتي:

نهما ماألمر سهل: حدّد موعدًا لزيارة شخصية أو افتراضية مع ممرضة مسجلة على مدار ثالثة أسابيع بعد الوالدة لفحص األم والمولود وكذلك كل 

على حدة. ولن تضطر لدفع رسوم، كما يمكن ألي شخص لديه طفل حديث الوالدة االستفادة من هذه الخدمة، بما في ذلك الوالدون بالتبني 

 اضنون.والح

 
 بطاقة الفنون:

 أسابيع بعد الوالدة 3]

 حدد موعدًا لزيارة * لمقابلة ممرضة بدون تكلفة عليك[

 
 *متاح في مستشفيات معينة فقط

 

 

 
 بطاقة الفنون:

 [?Family Connects Chicag]سؤال: ما نوع الدعم الذي ستحصلين من ممرضي وممرضات  



 
 

 األداء الصوتي:

من دون  -وممرضاتها أنواًعا كثيرة من الدعم المنزلي، واإلرشادات، وطرق التواصل مع الموارد  Family Connects Chicagoيوفر ممرضو 

 أي تكلفة تفرض عليِك.

 
 سنجري فحًصا للمولود الذي يشمل التحقق من الوزن ومعلومات النوم اآلمن وتغذية الطفل ومستوى البكاء واالستحمام والحفاضات والقماط.

 
فضالً عن مساعدة والدة الطفل،  فإننا نجري فحص صحي ودعم للرضاعة الطبيعية وكذلك إسداء النصائح فيما يتعلق تنظيم األسرة وفحص حالة 

 االكتئاب ما بعد الوالدة.

 

و األمية حكما نقدم كذلك كافة سبل المساعدة للعائلة بكاملها وتحديد المواعيد الطبية مع مقدمي الرعاية وفهم خيارات الرعاية الصحية ومعلومات م

 المبكرة، باإلضافة إلى الصالت مع المجتمع المحلي.

 
 يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني لمعرفة المزيد. 

 
 بطاقة الفنون:

 ل:فحص وزن الطفل]مساعدة الطف

 معلومات النوم اآلمن  

 تغذية الرضيع وإرضاؤه   

 المساعدة على تحميم الرضيع، وتغيير الحفاضات له وتقميطه[  

 
 بطاقة الفنون:

 ]مساعدة األم:الفحص الصحي

 دعم الرضاعة الطبيعية  

 نصائح تنظيم األسرة  

 ]فحص اكتئاب ما بعد الوالدة  

 
 بطاقة الفنون:

 ألسرة: تحديد مواعيد طبية]مساعدة ا

 فهم خيارات الرعاية الصحية  

 معلومات محو األمية المبكرة   

 الصالت مع المجتمع المحلي[  

 
 إغالق بطاقة الفنون:

 عائالت شيكاغو.لجميع مصدر صحي موثوق 

 


