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  اب هم امکاانت را
.برریس یم کنید

 مالقات در خانه در صورت
ابرداری



 ابرداری تجربه ویژه ای یم ابشد. یم توانید از ماما سئوال کنید چه چیزی برای
سالمیت خوب است و چه چیزی بد

 گاهی مشا سئواالت دیگری دارید. شاید مشا راجع به پول نگراین دارید، یا
  چگونه یم خواهید فرزند خود را بزرگ کنید، یا اب رشیک زندیگ یا فامیل خود جر

و بحث دارید.

 خوب است در حین ابرداری اینگونه سئواالت یا نگراین ها را اب کیس در میان 
 بگذارید. و کمک بگیرید. و آن بنحوی که مناسب خود مشا یم ابشد. کیس که

  بتواند به سئواالت مشا جواب داده و اب مشا همفکری کند. آنوقت خوداتن
احساس هبرتی دارید. و کودک مشا نیز آنرا احساس یم کند.

 ما در هلند خواهان هبرتین ها برای کودکان هستیم. و این از زمان ابرداری
مشا اب همکاری ماما و مراقبان نوزاد و زائو

  رشوع یم شود. ماما و مراقب زائو میکوشند ات همه چیز خوب پیش رود. آانن 
)کرامزوخ

بعیض مواقع ماما و دستیار مراقبت زائو منی توانند به مشا کمک کنند.

 در آنصورت یک پرستار )نو(جواانن شاید بتواند کمک کند. در آنصورت
  یم توانید از مالقات در خانه توسط یک پرستار )نو(جواانن استفاده کنید.  این

کار مجاز است ویل اجباری نیست.
 کمک ماما و دستیار مراقبت زائو البته.ادامه یم یابد.

ابرداری و مراقبت؟

.
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متاس
در کجا یم خواهید قرار بگذارید؟ پرستار )نو(جواانن یم تواند به خانه مشا بیآید.

  ویل مشا یم توانید جا دیگری نیزقرار بگذارید. در خانه هبرت است، احتیاج به سفر نیست و مشا
در محیط خود هستید.

 - آیا یم خواهید جای دیگری قرار بگذارید؟ 
این را به پرستار )نو(جواانن بگویید 
  مشا یم توانید از رشیک زندیگ خود، مادراتن یا کیس که به او اعمتاد دارید بخواهید اب 

مشا رس قرار بیآید.

گفتگو
  مشا در ابره وضعیت خانوادیگ خود اب پرستار )نو(جواانن صحبت یم کنید. مشا یم توانید راجع

به وضعیت خود توضیح دهید. و سئواالت و نگراین های خود را مطرح کنید.

برانمه
بعیض مواقع این گفتگو اینقدر مفید است که مشا خوداتن یم خواهید مشکل را حل کنید
اگر مشا بعدا سئوایل دارید یم توانید به پرستار )نو(جواانن تلفن کرده یا ایمیل بفرستید.

گاهی احتیاج به بیش از یک گفتگو است:
مشا و پرستار )نو(جواانن اب هم یک برانمه برای ادامه کار یم ریزید. 
گاهی به کمک بیشرتی احتیاج است پرستار )نو(جواانن به مشا کمک یم کند. 
ات مشا کمک مناسب خود را پیدا کنید. و مشا را در آنجا ثبت انم یم کند. 

قرار بعدی
  مشا و پرستار )نو(جواانن یک قرار بعدی یم گذارید. ات بینید آیا برانمه گذاشته شده خوب

پیش یم رود یا خیر. مشا در ابره وضعیت خانوادیگ خود در حال حارض گفتگو یم کنید.

مالقات در خانه در زمان ابرداری چگونه انجام یم شود؟



اگر خواهان مالقات در خانه خود هستید به سایت زیر مراجعه کنید.
 در آن سایت یم توانید ثبت انم کنید

در صورتیکه خواهان ثبت انم به کمک مامای خود یا کس دیگری هستید از آانن.
بخواهید به مشا کمک کنند

  پرستار )نو(جواانن برای گذاشنت قرار به مشا تلفن کرده یا یک ایمیل یم فرستد. مالقات
در خانه مجاین است.

  اب هم امکاانت را
.برریس یم کنید

 مالقات در خانه در صورت
ابرداری

 آیا راجع به مالقات در خانه سئوایل دارید؟

 اگر مشا در ابره مالقات در خانه سئوایل دارید یم توانید اب آدرس زیر متاس بگیرید. آیا مشا راجع به
مراقبت های پزشیک/هبداشیت )نو(جواانن سئوایل دارید؟  به سایت آن سازمان مراجعه کنید

اطالعات متاس

JGZ سازمان یی.خ. ضد

سایت:

 دسرتیس

آدرس ایمیل

مشاره تلفن:

  آیا مشا خواهان مالقات در خانه اب یک پرستار )نو(جواانن
 در خانه خود هستید؟
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