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ھو عرض استشارة تقدمھ مقدمات الرعایة الصحیة وممرضات (األطفال) التابعات لمكتب الصحة في بریمن لآلباء المستقبلیین واآلباء 
في مستشفى بریمن میتي ومستشفى بریمن نورد (انظر بیانات تجدوننا في أقسام النفاس أو قسم حاالت الحمل الخطیر  الجدد.

  االتصال).

 االستشارات المقدمة سریة، وتطوعیة، وبالمجان.

  

  نقدم لكم:

  استشارة فردیة بخصوص كل المواضیع المتعلقة بالوالدة

  الرضاعة •
  النوم والصراخ •
 العنایة •
 الدعم والنمو •
 من الحوادثنوم الطفل اآلمن/الوقایة  •
  العالقة بین الوالدین والطفل •

 االستشارة في حالة تقدیم طلبات

 عملیات تسجیل الموالید في دائرة األحوال المدنیة •
 منحة المعیشة •
 عالوة األطفال •
 وما إلى ذلك •

 (قابلة الرعایة الالحقة أو قابلة األسرة) تقدیم الدعم في البحث عن قابلة 

  المتواجدة بالقرب من مكان السكن، مثل مراكز االستشارة المبكرة،إرشاد إلى العروض والشبكات  
 منازل األسر، عیادات األطفال، وغیرھا.     

 التشجیع على المشاركة في فحوصات الكشف المبكر وتطعیمات األطفال 

 تقییم وضعیة األسرة ونطاق مواصلة نمو الرضیع  
 بالنظر إلى احتیاجات االستشارة والدعم المحتملة     

   تسلیم معلومات كتابیة (كتالوجات، منشورات) بخصوص 
 المواضیع المذكورة أعاله     

 

 المزید من المعلومات

یمكن أن یتم ذلك ھاتفًیا أو شخصیًا في أقسام و باعتباركم آباًء مستقبلیون، تُتاح لكم إمكانیة إجراء مقابلة مع المستشارات قبل الوالدة.
النفاس أو قسم حاالت الحمل الخطیر في مستشفى بریمن میتي ومستشفى بریمن نورد.  



یمكنكم أیًضا االتصال بنا ھاتفیًا (انظر بیانات  تأتي المستشارات في كل یوم عمل إلى أقسام النفاس وتقدم لكم مقابالت شخصیة.
 مع موظفي المستشفى للحصول على مزید من المعلومات.االتصال) أو التحدث 

  وعند الحاجة ترافقكم المستشارات في أول تعرف على العروض خارج المستشفى أو تُتاح لكم لتقدیم االستشارات الھاتفیة.

Tipp Tapp pre مساعدات المبكرة من المؤسسة االتحادیة لل “برعایة برنامج العمل "تدارك ما بعد كورونا لألطفال والمراھقین
Frühe Hilfen. 

 

 االتصال مستشارة في مستشفى بریمن میتي 

Telefon/ Mobil: 0176 42364133 Heike Linge-Wieser 

Email: heike.linge-wieser@gesundheitsamt.bremen.de Kinderkrankenschweste 
  

 مستشارة في مستشفى بریمن نورد 

Telefon/ Mobil: 0176 42364135 Seda Tuner 

Email: seda.tuner@gesundheitsamt.bremen.de Gesundheits- und Krankenpflegerin 

  
 لألسئلة واالقتراحات وغیرھا 

 Jana Lachmuth 
Telefon/ Mobil: 0176 42364130 Koordination Tipp Tapp pre 

  
Email: jana.lachmuth@gesundheitsamt.bremen.de Gesundheitsamt Bremen 

Horner Straße 60-70 
28203 Bremen 
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