
 
KARTA TYTUŁOWA:  
Family Connects Chicago 
 
VOICE OVER: 
Gratulacje z okazji przybycia noworodka do domu!  
Wiemy, że pierwsze kilka dni i tygodni w domu z noworodkiem to wyjątkowy czas, ale może to być również 
bardzo trudny okres dla rodziców. Dlatego właśnie założyliśmy Family Connects Chicago. Jesteśmy tutaj, aby 
podać pomocną dłoń we wszystkim, czego możesz potrzebować i zapewnić Tobie i Twojemu dziecku zdrowy 
start, na który zasługujecie.  
 
KARTA ARTYSTYCZNA: 
[Pytanie: Co to jest Family Connects Chicago?] 
 
VOICE OVER: 
Family Connects Chicago pomaga Tobie i Twojej rodzinie przejąć kontrolę nad szczególnie ważnym okresem 
pierwszych tygodni po narodzinach maleństwa. Pomaga:  
Uzyskać wsparcie, którego potrzebujesz: Zyskaj pewność i porady, aby lepiej opiekować się noworodkiem.  
Uzyskać pomoc od zaufanych ekspertów: Pielęgniarki Family Connects są przeszkolone do udzielania 
odpowiedzi na Twoje pytania i zapewnią Ci dostęp do potrzebnego wsparcia 
Rozszerzyć swój system wsparcia: Uzyskaj dostęp do przydatnych usług i zasobów wspólnotowych w oparciu o 
Twoje własne życie i potrzeby 
Czuć się swobodnie: Ciesz się wsparciem w zaciszu własnego domu, gdzie możesz zadawać dowolne pytania 
 
KARTA ARTYSTYCZNA: 
[Uzyskaj wsparcie, którego potrzebujesz: Zyskaj pewność i porady, aby lepiej opiekować się noworodkiem.] 
KARTA ARTYSTYCZNA: 
[Uzyskaj pomoc od zaufanych ekspertów: Pielęgniarki Family Connects są przeszkolone do udzielania 
odpowiedzi na Twoje pytania i zapewnią Ci dostęp do potrzebnego wsparcia.] 
KARTA ARTYSTYCZNA: 
[Rozszerz swój system wsparcia: Uzyskaj dostęp do przydatnych usług i zasobów wspólnotowych w oparciu o 
Twoje własne życie i potrzeby.] 
KARTA ARTYSTYCZNA: 
[Czuj się swobodnie: Ciesz się wsparciem w zaciszu własnego domu, gdzie możesz zadawać dowolne pytania.] 
 
 
KARTA ARTYSTYCZNA: 
[Pytanie: Jak to działa?] 
 
VOICE OVER: 
To proste: umów się na osobistą lub wirtualną wizytę z dyplomowaną pielęgniarką około 3 tygodnie po 
porodzie, aby skontrolować mamę, maluszka i całą rodzinę. Nie ponosisz żadnych kosztów, a w spotkaniu 
może wziąć udział każdy, kto ma noworodka, w tym rodzice zastępczy i adopcyjni. 
 
KARTA ARTYSTYCZNA: 
[3 tygodnie po porodzie 
 
Zaplanuj wizytę*, aby spotkać się z pielęgniarką, bez żadnych kosztów dla Ciebie] 
 



*Dostępne tylko w wybranych szpitalach 
 
 
 
KARTA ARTYSTYCZNA:  
[Pytanie: Jakiego rodzaju wsparcie zapewnią pielęgniarki Family Connects Chicago?] 
 
 
VOICE OVER: 
Pielęgniarki Family Connects Chicago zapewniają wiele rodzajów wsparcia w domu, poradnictwa i dostępu do 
zasobów – bez kosztów. 
 
Wykonamy badanie noworodka, które obejmuje sprawdzenie wagi, informacje na temat bezpiecznego snu, 
karmienie niemowlęcia i grymaszenie, kąpiel, wymianę pieluszki i przewijanie. 
 
Jak również pomoc dla rodzącego rodzica. Przeprowadzimy kontrolę stanu zdrowia, wsparcie karmienia 
piersią, porady dotyczące planowania rodziny oraz badania pod kątem depresji poporodowej. 
 
Zapewniamy nawet pomoc dla całej rodziny, umawiając wizyty u lekarza, pomagając zrozumieć opcje opieki 
nad dziećmi, przekazując informacje dotyczące wczesnych umiejętności czytania i pisania, jak również więzi ze 
wspólnotą.  
 
Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej. 
 
KARTA ARTYSTYCZNA: 
[Pomoc dla maluszka: Kontrola masy ciała maluszka  
  Informacje na temat bezpiecznego snu 
  Karmienie niemowlęcia i grymaszenie 
  Pomoc przy kąpieli, zmianie pieluszki i przewijaniu] 
 
KARTA ARTYSTYCZNA: 
[Pomoc dla rodzącej: ocena stanu zdrowia 
  Wsparcie karmienia piersią 
  Porady dotyczące planowania rodziny 
  Badania pod kątem depresji poporodowej] 
 
KARTA ARTYSTYCZNA: 
[Pomoc dla rodziny: Umawianie wizyt medycznych 
  Zrozumienie opcji opieki nad dzieckiem 
  Informacje dotyczące wczesnych umiejętności czytania i pisania 
  Więzi ze wspólnotą] 
 
KARTA ZAMYKAJĄCA: 
Zaufane źródło usług zdrowotnych wszystkich rodzin w Chicago. 
 


