اطالعات عملی

اطالعات تماس

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27

Dit is de vertaling Farsi van ‘Prenatale steunpunt’ en bevat identiek
dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel
.verspreid worden met de originele brontekst ‘Prenatale steunpunt’

1060 Brussel
Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100
www.kindengezin.be
E-mailen kan via de contactpagina op onze website

آیا باردار هستید؟

"( "Kind en Gezinفرزند و خانواده) گنجی از اطالعات را برای والدینی که
در انتظار فرزند می باشند ارائه می کند .با انجام این کار می توانیم آینده بهتری را برای هر کودک بسازیم
برای کسب اطالعات بیشتر به نشانی  www.kindengezin.beمراجعه کنید.
همچنین " "Kind en Gezinآرزو دارد تا بتواند خدمات هدف مند برای والدینی که در انتظار فرزند هستند و دسترسی
اندک به خدمات مراقبت بهداشت به دالیل اداری ،شخصی ،مالی یا موارد دیگر دارند را ارائه نماید.
عملیات
" " Kind en Gezinقصد دارد نقطه دسترسی آسان برای پذیرش همه افرادی که دریافت کمک برای آنان دشوار است باشد.
خدمات دوران بارداری ما شامل بازدیدهای خانگی و/یا ویزیت شما در مراکز حمایت دوران بارداری می باشد .در طول جلسه
اولیه تالش خواهیم کرد تا تمامی نیازهای شما که " "Kind en Gezinمی تواند به آنان رسیدگی نماید را شناسایی نماییم.
اگر مرکز حمایت دوران بارداری ما در منطقه شما قرار داشته باشد ،می توانیم مشاوره و راهنمایی شما را در آنجا
انجام دهیم.
اولین نقطه تماس شما در مرکز حمایت دوران بارداری یکی از داوطلبان ما می باشد .شما از آنجا به یکی از پرستاران و/یا
پزشکان منطقه ارجاع داده خواهید شد .می توانید درخواست کنید تا با یک مددکار اجتماعی که برای درک وضعیت خاص شما
آموزش دیده است صحبت کنید.

مراکز دوران بارداری می توانند خدمات حمایتی زیر را ارائه نمایند:


پذیرش



بازدید خانگی در هفته  8بارداری



مشاوره در هفته  12بارداری



مشاوره در هفته  16بارداری



مشاوره در هفته  20بارداری



مشاوره در هفته  24بارداری



مشاوره در هفته  28بارداری



بازدید خانگی در هفته  32بارداری



مشاوره در هفته  36بارداری



مشاوره حدود  6هفته پس از تولد نوزاد

خدمات ارائه شده بر حسب نیاز می باشند پس مقدار حمایتهای ارائه شده در موارد مختلف متفاوت می باشد.
اگر کمکهای پزشکی (بیشتر) مورد نیاز باشد (مانند اولتراسوند یا حمایت در هنگام تولد کودک) ،ما شما را به سایر ارائه
کنندگان خدمات مراقبتی معرفی خواهیم کرد.
اگر مرکز مراقبت دوران بارداری در منطقه شما وجود نداشته باشد ،خدمات حمایتی را به صورت بازدیدهای خانگی
توسط پرستار منطقه (و احتماال یک مددکار اجتماعی) دریافت خواهید کرد).
" " Kind en Gezinهمچنین پس از تولد نوزاد هم نقش خود را ایفا خواهد کرد.
کارکنان ما برای کمک به شما و نوزاد شما آماده هستند و ما تا زمانی که فرزند شما به سن  3سالگی برسد به شما کمک
خواهیم کرد .خدمات ما به رایگان ارائه می گردند.

