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  األولى القلیلة واألسابیع طفلك
English version: https://www.healthdirect.gov.au/your-baby-and-the-first-few-weeks  

 
 عبًا،ص األمر یكون قد حیث. األول طفلك ھو ھذا كان إذا وخاصة ذلك بعد من بھ ستقومین الذي ما المنزل إلى طفلك تحضرین عندما تعرفین ال قد

 لطبیةا الفحوصات تغطي فھي – األولى األسابیع تلك خالل لمساعدتك معلومات على المقالة ھذه تحتوي. للمساعدة ما شخص دائًما ھناك یوجد ولكن
 .إنجازھا علیك یتعیّن التي الحكومیة والمعامالت والخدمات، والدعم لطفلك،

  المنزل إلى مولودك إحضار
 الذي أو المستشفى تقدمھ الذي الدعم عن التخلي أیًضا الصعب من یكون قد ولكن والسرور، البھجة على یبعث أمرٌ  المنزل إلى طفلك إحضار إنّ 

 .الوالدة مركز یقدمھ

 .منھنّ  مقربة على وعائلة أصدقاء لدیھن یكن لم إذا وخاصة بالعزلة یشعرن أنھن أو صعب أمرٌ  اإلرضاع أن أیًضا النساء بعض وتجد

 .المنزل في األولى واألسابیع األیام تلك في للمساعدة خدمات ھناك المشكلة، كانت ومھما

 یةالوال يف الوالدین مساعدة خطوط مثل ونھاًرا، لیًال  بھا االتصال یمكنك ھاتفیة خدمات أیًضا ھناك. المنزل في یوم كل القابلة تزورك قد البدایة، في
 .الطبیعیة للرضاعة األسترالیة والجمعیة فیھ تقطنین الذي اإلقلیم أو

 وأحیانًا دالجد لألمھات مجموعات وتنظم الدعم بتقدیم تقوم حیث والصحة التغذیة حول للمعلومات كبیًرا مصدًرا المحلیة األطفال صحة عیادة تعتبر
 .اإلنجلیزیة اللغة غیر بلغات

 إلى ذلك ویرجع الوالدة بعد ما بكآبة یسمى ما وھذا. الوالدة بعد أیام 5 إلى 3 من القلق أو المسؤولیة من الجزع أو بالكآبة النساء معظم وتشعر
 بضعة نم أطول لفترة المشاعر ھذه استمرت إذا والعائلة الطفل ممرضة أو طبیبك إلى تحدثي. الوالدة بعد الھرمونات مستویات في السریع التغیر

 .الوالدة بعد ما اكتئاب من تعانین أن على عالمة المشاعر ھذه تكون فقد حّدة أكثر وأصبحت أیام

  تعبئتھا؟ علیك ینبغي التي األوراق ما
 لمدیكیرا بطاقة إلى طفلك اسم وإضافة واسمھ طفلك والدة تسجیل علیك سیتعیّن حیث واالستمارات، األوراق من الكثیر تعبئة یعني جدید طفل

 .ذلك تستحقین كنت إذا الحكومیة الدفعات وترتیب

 ومن. تعبئتھا علیك یتعیّن التي االستمارات معظم تتضمن التي) Parent Pack( الوالدین أوراق مجموعة القابلة أو المستشفى وستعطیك
 على لللحصو طلبك وإكمال مدیكیر لدى طفلك لتسجیل االستمارة ھذه إلى وستحتاجین طفل والدة عن التصریح الحزمة ھذه في المھمة االستمارات

 .أخرى حكومیة دفعات أو األمومة إجازة دفعة

 خدمات يف مساعدة إلى بحاجة كنت إذا اتّصلي. كالجئین أسترالیا إلى وصلت أو أسترالیا إلى ھاجرت التي للعائالت والدعم الصحیة الخدمات تتوفر
Medicare والشفھیة التحریریة الترجمة بخدمة بلغتك )TIS( 450 131 الرقم على. 

  ع؟ضّ للر الصحي السجل ھو ما
 .مباشرة طفلك والدة بعد للرضیع الصحي السجل یسمى كتاب على تحصلین سوف

 أحمر أو أرجواني أو أزرق الكتاب ھذا لون یكون قد. صحیة مشاكل وأي وتطعیماتھ نمّوه ذلك في بما طفلك، عن مھمة معلومات الكتاب ھذا یسجل
 .فیھ تعیشین الذي اإلقلیم أو الوالیة حسب أصفر، أو أخضر أو
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 یسمح رقمي سجل ھو الصحي يسجل إنّ . (My Health Record) الصحي سجلي في طفلك لتسجیل استمارة الوالدین حزمة في أیًضا ویوجد
 .ذلك تریدین كنت إذا - الصحیة الخدمات مقدمي مع الصحیة معلوماتك بمشاركة لك

  طفلك؟ سیحتاجھا التي الطبیة الفحوصات ھي ما
 .حیاتھ من األولى القلیلة األشھر في منتظمة طبیة فحوصات إلى طفلك سیحتاج

 و عینأسبو بعد عادة إجرائھا یتمّ  حیث. لطفلك الفحوصات ھذه إجراء العام لطبیبك أو المحلي األطفال صحة مركز في الطفل صحة لممرضة یمكن
 .عنھا بالتحّدث ترغبین مخاوف أي لدیك كان إذا وما طفلك عن الممرضة تسألك سوف. الوالدة بعد أسابیع ۸ و ٤

 .الزیارة ھذه الوالدة مركز أو المستشفى سترتّب. منزلك في لطفلك صحي موعد أول یكون واألقالیم، الوالیات معظم وفي

 تنسي ال كي الفحص قبل أسئلتك تدّوني أن یستحسن. یقلقك قد آخر شيء أي عن طبیبك أو األطفال صحة مركز في الممرضة تسألي أن أیًضا یمكنك
 .منھا أي تسألي أن

 .الدراسة بدء سن عن أعمارھم تزید ال أطفال لدیھا التي للعائالت مجانیة خدمات الطفل صحة ممرضة خدمات إنّ 

 ھذا في ھتطعیمات أولى أیًضا الطفل یتلقى قد. السادس أسبوعھ یبلغ عندما أطفال طبیب أو عام طبیب لدى كامل صحي فحص إلى طفلك سیحتاج
 .الفحص

  والمشورة الدعم
 :األسبوع في أیام ۷ متاحة تكون ما غالبًا التي والدعم المعلومات مصادر من العدید ھناك

 .المبكرة الطفولة صحة ممرضة أو طبیبك إلى التحدث یمكنك •
 الرقم على الھاتف طریق عن والطفل األم صحة ممرضة مع التحدث یمكنك. والدعم المعلومات والطفل والوالدة الحمل خدمة توفر •

 .فیدیو مكالمة عبر أو 436 882 1800
 .منك القریبة والمستشفیات الصحیة الخدمات على العثور في مساعدتك healthdirect طریق عن الخدمات عن البحث أداة لـ یمكن •
 .268 686 1800 الرقم على الطبیعیة للرضاعة األسترالیة للجمعیة التابع المساعدة بخط االتصال یمكنك •
 أو الوالدة بعد أو قبل ما اكتئاب من تعانین أن تعتقدین كنت إذا الدعم على للحصول 306 726 1300 الرقم على PANDA بـ اتصلي •

 .النفسي القلق من
 .فیھ تقطنین الذي اإلقلیم أو الوالیة في الوالدین مساعدة بخط االتصال یمكنك •
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