
 
 
 
 

لتحدث مواعيد  ا موعد تحديد خالل من فقط متاحة ا ليفونيً  .ت
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 العالم، هذا إلى جديًدا شيئا يجلب إنسان كل
 (بوبر)مارتن     ذاته في ومتفرًدا نوعه من األول هو شيًئا - قبل من وجود له يكن لم
 
 

 ،.......أسرة ...... أعزائنا
 

 سعادتكم غامرة. تكون وأن فالبد الجديد كمبمولود رزقتموقد  اآلنوالقلبية،  ناتمنيات أطيبأوالً بقبول  تفضلوا
 

 عائلتكم أن يعني ما وهذا. ودعمكم مساعدتكم إلى أيًضا ،وحنانكمالعضو الصغير في العائلة سوف يحتاج لنموه، إلى جانب حبكم  هذا
 إضافية وتواجه تحديات جديدة. امهامً  تتحمل سوف الشابة

 
 بزيارتكم القيام ،القطاع الصحي في العامالتممرضات األطفال  بصفتناويسرنا  هفإن ،"الحياة في بكم"مرحًبا المهام  مجالإطار  في

يسرنا الدخول معكم سو ،هدية ترحيبخالل ذلك نقدم لكم  سوفو. بذلك رغبتكم عندبالطبع  وهذا مانهايم مدينة في منزلكم كان أينما
 .تكموبأسرالجديد  بمولودكم المتعلقة أسئلتكمفي محادثة شخصية والرد على كل 

 
 .لكم بزيارة أقوم أن ويسرني....................................    اسمي

 
 .موعداً  نحدد أننتمكن من  لكي ،بي االتصال يرجى

 .بذلك ييفأرجو  تبلغ زيارة،ال تلقي في الرغبة لديكملم تكن  إذا
 

 األطفال ممرضة االتصال بي على البيانات التالية:  ميمكنك
 العمل مواعيد    
 mannheim.de........بريد إلكتروني:    ،____ 293: تليفون    

 
أن نقدم لكم المشورة الالزمة بأعلى كفاءة وبما يتواءم مع متطلباتكم  أمر يحظى باهتمامنا البالغ وهذا لنتمكن من صل الشخصيواالت

 عرضنا المقدم.بخصوص الشخصية. أنتم تدعمونا من خالل الرد علينا وتوضيح قراركم الشخصي 
 

 حديث معكم.إجراء يسرني 
 
 

 ممرضة األطفال                                                                                                       
 

http://www.mannheim.de/
http://www.mannheim.de/
mailto:Mailadresse@mannheim.de
mailto:Mailadresse@mannheim.de

