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الرعاية المبكرة في مانهايم

"نّورت الدنيا"
الزيارات المنزلية تحت مسمى

AR

 مدينة مانهايم
رعاية الشباب ومكتب الصحة

مع خالص الدعم من:



ما هي "نّورت الدنيا"؟
 بدأت "نّورت الدنيا" في عام 2007. وهي طاقم من الممرضات يذهبن في زيارات

 منزلية ألطفال جميع األُسر حديثي الوالدة، وتغّطي جميع أنحاء مانهايم. تمثل
 ."نّورت الدنيا" حجر أساس في نظام الرعاية المبكرة المعتمد في مدينة مانهايم

 إذ أن السنتين االثنتين األوليين من حياة الطفل تنعكس انعكاًسا حاسًما على نموه في
 السنوات الالحقة. كما أن الترابط بين األبوين والطفل حديث الوالدة يمثّل في الوقت

ا جيًدا. العيش مع طفل رضيع في سنواته األولى  الراهن األساس لنمّو الطفل نموًّ
 ليس دائًما باألمر السهل، بل أنه يقلب حياة األمهات واآلباء رأًسا على عِقب. ويتمثل

.التحدي األكبر في التكيُّف مع هذا الوضع الجديد

 نحن نأخذ عروض زياراتنا المنزلية ألُسر مانهايم التي لديها مولود جديد من
 المنظور الصحي. تتّسم االستشارات الشخصية بأجواء منفتحة في منازل األُسر.

.ننقل المعرفة المتخصصة بهدف خلق بيئة أُسرية تعزز الصحة والنمّو

 تعتبر الزيارة الترحيبية لألبوين عالمة مهمة على الوّد األُسري والتقدير في مدينة
.مانهايم

الفئة المستهدفة؟ 
 نعرض على جميع األسر خالل أسابيع طفلهم األولى زيارة ممرضة األطفال

بتكليف من مكتب الصحة

متى؟ 
في األسابيع األولى من والدة الطفل.

كيف؟ 
يد المسّجلة وتسعى ممرضات األطفال لالتصال  نستند إلى بيانات الموال

ية. قبول العرض طوعي، وليس يها الزيارة المنزل  باألُسر وتعرض عل
ا إجباريً

ما هو العرض؟ 
م األُسرة في إطار الزيارة حزمة من المعلومات خاصة بالطفل حديث  تتسلّ

 الوالدة. المعلومات التي تقّدمها ممرضة األطفال تشمل التغذية وعادات
 النوم والنظافة الصحية للّرضيع، كما أنها تُجيب على األسئلة المتعلقة

ية الخاصة  بنمّو الطفل. باإلضافة إلى معلومات حول العروض المحل
ة لألسر الشابّ

ا لكل األُسر بال استثناء. هذا هو العرض األول من  يتوفر العرض مجانً
نوعه لتعزيز تكافؤ الفرص لألطفال


