
  

       مركز أوليفيا

 احد مصادر المعلومات المتخصص بالحمل و تربية االطفال     

 كتيب الخدمات

 لألتصال بالمركز:

 مالحظاتك تهمنا  

 

 ساعات العمل حاليا هي االثنين والخميس 

 موقعنا على االنترنت لمعرفة ساعات العمل الحالية تصفح 

 

 مهتم بسالمة االطفال   مركز اوليفيا

مركز اوليفيا ملتزم بالعمل مع خدمات السكان االصليين المحلية   

يعتبرون من السكان األصليين     والعائالت التي لديها أفراد  

 

 باللغة العربية 



 

 كيف الوصول الى خدماتنا
 

مركز اوليفيا  يعمل مع االمهات واألباء الذين  يتوقعون طفل 

وكذلك يقدم  الخدمات لالهل ذوي  أالطفال تحت عمر سنة  

 واحدة . 

 

ولهذا اذا كنت حامال, لديك طفل يقل عن عمر سنة واحدة او  

 تعرضت الجهاض ,فنحن هنا في مركز اوليفيا نعمل لمساعدتك.

 

للوصول الى خدماتنا,يمكن احالتك من قبل جهة الخدمة التي   

تدعمك حاليا, قسم االمومة في المستشفى او ممرضة صحة االم  

 والطفل ,كما ويمكنك ايضا احالة نفسك عن طريق االتصال بنا. 

االحتياجات الي تواجه الوالدان عند استقبال المولود الجديد  

خالل تدريبنا المهني وكوننا   تختلف بالنسبة لكل عائلة, ولكن من

اباء وامهات في الحياة , نحن ندرك الصعوبات التي يمر بها 

االباء واالمهات الجدد عند اختبار مولود جديد للمرة االولى ,  

 فنحن من موقع متميز مؤهلون لتقديم المساعدة والدعم الذي  

 كادرنا
 

يتكون فريقنا من موظفين ذوي مهنية عالية و متخصصين في  

مجال دعم العوائل اثناء فترة الحمل المراحل االولى ما بعد 

 الوالدة لحد عمر سنة واحدة بسرية تامة وبدون توجيه انتقادات.

يقوم كادرنا بالدردشة معك بشكل ودي محافظا على خصوصية  

 معلوماتك.

 

ك وسندعمك مباشرة او نساعدك سنعمل معك  لتحديد احتياجات

 في الوصول الى جهات أخرى قادرة على مساعدتك

العديد من برامجنا يتم دعمها بواسطة متطوعين واللذين هم  

 ملتزمون بمساعدة عائلتك خالل هذه الفترة من حياتك

 

 وفي النهاية هنالك مثل يقول "انه يتطلب قرية لتربية عائلة" 

 

 الحمل  
 تنتظر مولودا ؟ 

الحمل  ,  اذا كنت تواجهين تحديات خالل أي مرحلة من مراحل 

 فنحن قادرون على مساعدتك. 

يشعر العديد من االباء الجدد بأنهم غير مستعدين لما ينتظرهم , 

 سواء كانوا متحمسين او يشعرون بالقلق. 

 يمكن ان يساعدك على الشعور بمزيد من مركز اوليفيا 

 االستعداد والثقة في التعامل مع المرحلة القادمة بعد والدة الطفل. 
 

 واالمومة المبكرةاالبوة   
دورات التدريب ما قبل الوالدة تزيد ثقة االبوين للتحضير للوالدة    

, ولكن في أغلب  االحيان ال يشعرون باالستعداد التام لما سياتي  

بعد ذلك و هذا أمر طبيعي,  لكن هذا  ال يعني أنه عليك مواجهة  

 تحديات تربية االطفال لوحدك.

يمكن ان يساعدك في تعلم المزيد عن احتياجات   مركز اوليفيا

اطفالك  ويساعدك في ذلك وفرة المعلومات المتاحة للمساعدة في  

ارشادك خالل المراحل االولى ما بعد الوالدة . كما و يمكننا   

ايضا توجيهك للحصول  على خدمات اخرى للدعم االجتماعي 

 متوفرة بالقرب من مناطق سكنك 

 

 مالحظة

جميع الخدمات المقدمة للعوائل المحتاجة لهذه الخدمات  

 مجانية .  

 خدماتنا سرية ونحافظ على خصوصية االفراد

 

 الخدمات التي يقدمها المركز

 دعم موجه لحاجات الشخص مع مراعاة الخصوصية   
 

دعم اجتماعي ونفسي يهدف الى  تقليل العزلة   •

الجدد. كما  آباء و أمهاتاالجتماعية التي يختبرها 

ويمكننا مساعدتك في  الوصول الى المراكز التي تقدم  

 دعم معنوي مستمر   

دعم  عملي وتوفيرمستلزمات لتلبية احتياجات   •

االمومة واالطفال مثل مستلزمات الحضانة ومالبس 

 االمومة والرضع وامور اخرى  

االجهاض, نقدم دعم  خالل االوقات الصعبة كما  •

 يحدث بسبب االجهاض 

و تحضيرهم للتعامل مع المولود   آباء و أمهاتتدريب  •

 الجديد. 

الباء  خالل ساعة  تتوفر لدينا  اماكن مخصصة ل •

االفتتاح مثل مرافق تغيير الحفاضات وارضاع  

 االطفال  

 


