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إن الموظفين العاملين في منظمة الطفل واألسرة  Kind en Gezinيعملون من أجل توفير الخدمات
ابنك سن الـ  3سنوات .إن الخدمات التي نوفرها لكم هي خدمات
لك ولطفلك
يمكنك المجئ إلينا لغاية بلوغ ِ
ِ
ِ
مجانية.
العيادات اإلستشارية
يمكنك تحديد موعد لدينا في الفترات المهمة خالل
تجدين في كل منطقة عيادات استشارية لمنظمتنا.
ِ
تط ّور نمو طفلك .يتم تنسيق اإلستشارات باالشتراك مع منظمة محلية وتصادف عند بلوغ طفلك سن:
■  4اسابيع
■ 8أسابيع
■  21أسبوعا
■  21أسبوعا
■  1أشهر

■
■
■
■
■

 9أشهر
 21شهرا
 21شهرا
 14شهرا
 33شهرا

يمكنك بعد ذلك أن تتكلمين
خالل االستشارة يتم أخذ وزن وطول الطفل من قبل أحد المتط ّوعين العاملين.
ِ
مع الممرض/ة في المنطقة حول أمور التغذية والتط ّور والتربية ...،إن الطبيب/ة أو الممرض/ة يتابع نمو
وحالة طفلك الصحية وتط ّور طفلك وأيضا فيما يتعلق بالتطعيم .يمكن في بعض البلديات أن يرافق
الممرض/ة في المنطقة شخص آخر من أجل توفير الدعم العائلي.
يخصّص لكل عائلة دعم معيّن توافقا مع مدى احتياجاتها .نستمع إلى األسئلة التي يتم طرحها علينا ونمد
يد المساعدة من أجل توفير المعلومات واإلرشادات العملية والدعم.
يمكنك استالم تذكير على كل استشارة عبر البريد اإلليكتروني وأيضا عبر إرسال رسالة بالجوال لكل
استشارتين أخيرتين.
هل لديك أي أسئلة ،هل ترغبين في تحديد موعد أو الحصول على المزيد من المعلومات؟
يمكنك اإلتصال بالخط العام لمنظمة الطفل واألسرة .Kind en Gezin
ِ
يمكن ِك أيضا اإلتصال عبر صفحتنا المعنية باإلتصاالت ضمن موقع الويب.
يمكنك اإلتصال مع
طفلك مريضا،
هل ال تستطيعين الحضور وفقا للموعد المح ّدد لك أو في حال كان
ِ
ِ
 Kind en Gezinلتحديد موعد جديد.
عبرالهاتف العام لـ
يمكنك اإلتصال بنا كل يوم عمل بين الساعة  8صباحا و  13ليال.
Kind en Gezin

يمكنك الحصول على العديد من المعلومات والنشرات واألفالم الصغيرة والعناوين المفيدة على موقع
الويب:
www.kindengezin.be
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