
ھذا العرض ممول من المؤسسة االتحادیة للمساعدة المبكرة وھو مجاني 
تماًما لك!

ما المقصود بالمساعدات المبكرة؟

عبارة عن عروض منسقة محلیًا وإقلیمیًا لمساعدة الوالدین واألطفال ■

منذ بدایة الحمل وفي السنوات األولى من عمر الطفل.

وأولیاء األمور في األسرة والمجتمع تھدف إلى تحسین تنمیة األطفال ■

في وقت مبكر وعلى نحو مستدام.

تقدم الدعم في الحیاة الیومیة لتعزیز المھارات االجتماعیة والتربویة ■

لألباء واألمھات.

تقدم مساھمة كبیرة في نمو األطفال بصورة صحیة وتأمین حقوقھم في ■

الحمایة والدعم.

لتي تھدد رفاھیة الطفل ونموه وتعمل على تساعد في تحدید المخاطر ا■

تحجیمھا في مرحلة مبكرة.

ھیئة شؤون المدارس والشباب واألسرة
Rathausmarkt 3, 41747 Viersen
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بیانات التواصل

دائرة فیرزن
نینا بیكر

تنسیق شبكة المساعدات المبكرة

Rathausmarkt 3, 41747 Viersen

O2162الھاتف:  39-1869

nina.becker@kreis-viersen.deالبريد اإللكتروني: 

یسرنا تواصلكم معنا!

ھذا العرض مدعوم من جانب المؤسسة االتحادیة للمساعدة المبكرة ودائرة فیرزن 

وشبكة Katharina Kasper ViaNobis GmbHبالتعاون مع شركة 

Pädnetz Niederrhein.

ممرضة األسرة والصحة وطب 
األطفال

الدعم والمشورة ألولیاء األمور 
واألطفال

المساعدات المبكرة



 
 
 
 
 

 

 یسرنا أن نكون بجانبك! ھل تبحثین عن إجابات؟ تبدأ مرحلة جدیدة من الحیاة.

طفلِك، ومن ثم یجب أن تفعلي كل شيء السنوات األولى ھي السنوات التكوینیة لنمو 

 على نحٍو صحیح. وال بأس إذا تعثرِت، فنحن ھنا لمساعدتك!

 ھذا أمر طبیعي للغایة. -لدیِك العدید من األسئلة 

 ماذا أفعل حیال ذلك؟ -ینبغي أن یكبر طفلي بصحة جیدة  ■

 كیف یمكنني التعامل معھ؟ -طفلي مریض  ■

 تخور قوانا.وسرعان ما  -طفلي یصرخ فحسب  ■

كیف یمكنني أن أعي األمر بشكل  -أحیانًا ال أعرف ما الذي یحدث لطفلي  ■

 أفضل؟

 ما الخطأ الذي أفعلھ؟ -طفلي ال یشرب بشكل صحیح  ■

 ال نستطیع النوم. -یسھر طفلي لیالً بصورة مستمرة  ■

 ال أفھم لماذا. -طفلي عدواني   ■

 مناسبة لي ولطفلي؟أین یمكنني العثور على مجموعة لعب   ■

 أین یمكنني أن أجد الدعم؟ -ال أدري كیف ینبغي أن أفعل كل شيء بمفردي   ■

 ماذا أفعل؟ -لیس لدي ما یكفي من المال   ■

لقد رزقت بطفٍل للتو ومن المفترض أن أكون سعیدة في واقع األمر.   ■

 ولكنني لست كذلك. ماذا یحدث معي؟

 ھل أستطیع فعل ذلك مع طفل؟ ال زلت صغیرة جدًا في السن.  ■

 أعاني من إدمان وأحتاج إلى مساعدة لي ولطفلي.  ■

 أنا أعاني من المشاجرات والعنف في عائلتي. من یساعدني؟  ■

 لماذا أعتقد كثیًرا أنني أفعل كل شيء بشكل خاطئ؟  ■

في الرد على جمیع األسئلة التي سبق ذكرھا، وكذلك في الموضوعات األخرى 

خاصةً إذا كانت المشورة في الوقت المناسب مطلوبة  -مك المتعلقة بطفلك التي تھ

 وضروریة.

 كما یسرنا الوساطة في عروض وخدمات المساعدة المناسبة لِك التي تحتاجین إلیھا.

كما أننا ننسق كافة األمور مع ممرضات مختصات في شؤون األسرة والصحة 

ویستطعن زیارتِك أیًضا في المنزل. )، حیث یقفن إلى جانبك FGKiKPواألطفال (

 ویمكنِك تلقي المشورة الالزمة أیًضا عبر الھاتف.

 یسرنا مساعدتِك والوقوف بجانبك!

ألِق نظرة على بوابتنا اإللكترونیة عبر اإلنترنت الخاصة بدلیل األسرة. وفیھا تجدین 

 عروًضا ودعًما مقدًما لألسر القاطنة في كامل نطاق دائرة فیرزن:

kreisviersen.de-www.familienwegweiser 

http://www.familienwegweiser-kreisviersen.de/



