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انتظار طفل ،تربيته ليكبر
مغامرة جميلة....
( ONEمكتب الولدات و الطفولة )
تستطيع مساعدتكم
و مرافقتكم في دوركم كاهل
إذا كنتم ترغبون بذلك

تنتظرون طفل

إنها مغامرة من  9أشهر ,تبدأ
 Oالستشارات الطبية أثناء فترة الحمل
هذه الستشارات الطبية تستقبل جميع المهات و الباء  ،سواء
في المشافي أو في المناطق السكنية.
سيتم استقبالكم من قبل طبيب نسائي و موظفين يهتمون
بالشؤون الطبية -الجتماعية  .على العموم تكون سيدة،
مساعدة اجتماعية أو ممرضة سيراقبون مراحل الحمل ،و يتأكدون
من النمو السليم للطفل و يراقبون صحة الم.
الطبيب  ,يخضع الم لعدة فحوصات )تحليل الدم ،اليكو ( ال
( TMSموظفون صحيين -اجتماعيين ) سيجاوبون على جميع
أسئلتكم برحابة صدر ،سيعطونكم جميع المعلومات المتعلقة
بالحمل ،الولدة ،تغذية المرأة الحامل.
ال  TMSتستطيع أيضا زيارتكم في منزلكم ،لشرح كيفية وصول
الطفل و جميع المور الدارية المتعلقة بوصول الوليد )المكافئة
المالية للولدة(
في زيارتكم الولى ،تحصلون على )دفتر الم ( دفتر خاص
متعلق بمراحل الحمل  .احتفظوا بهذا الدفتر جيدا ،و هو يتضمن
معلومات مهمة لجميع من يشرفون على حالتكم الصحية خلل
فترة الحمل.

ال  O.N.E,هي أيضا
 Oاستقبال الطفال في أوقات فراغهم.
ال  O.N.E,تراقب الطفال خارج ساعات المدرسة )استقبال خارج
أوقات المدرسة  ،مدرسة الواجبات ،مركز العطل(
 Oمجموعات مساعدة الطفال SOS
في حالة وجود الصعوبات ،المختصين في  18مجموعة SOS
أطفال ،سيستمعون أليكم و يساعدونكم.

 Oمعلومات للهالي

ال  ONEهنا للجابة على أسئلتكم  .ال  ONEتقوم بتوزيع
نشرات و ملحق مصورة تبين التربية الصحية ،التغذية ،النوم و نمو
الطفل.
و تنظم ندوات بهذا الخصوص أيضا.
برنامج  Air de famillesهو موعد العائلت على قنوات RTBF
يتم من خللها إعطاء النصائح العملية من قبل مختصين يتم
تعينهم من قبل  ONEأو هم على علقة مباشرة معها .
 O ONEالتبني
هذا القسم يرافق الهالي منذ الولدة  .العائلت التي تعرض
أولدها للتبني و العائلت التي تتبنى الطفل  .و تقوم بجميع
اجرائات التبني للطفال الذين ولدوا في المقاطعة الفرنسية أو
يقطنون فيها.

لمعرفة كل شئ متعلق ب ONE
…………………………………………………
العنوان اللكتروني www.one.be
أو
اتصلوا بالرقم 025421211

حضانة ,عاملين أو عاملت في مجال استقبال
الطفال ..............؟
أي مكان تختار؟
لم يلد بعد و لكن من الفضل التفكير به منذ الشهر الرابع من
الحمل.
ال  ONEيفتح كل المكانيات لكي تستطيعون اختيار حضانة أو
مكان للستقبال ،تكون حسب آمالكم.
هل تعلمون أن جميع أمكنة الستقبال ،تنظم بأسلوب مناسب
لستقبال الطفال من عمر  0حتى  6سنوات و يجب أن يتقدموا
للموافقة للعمل لمكتب  ONEو تحقق الشروط التي تحددها .
هناك أنواع مختلفة لمراكز استقبال الطفال:
 Oمشتركة:
حضانة ،قبل المدرسة ،مراكز تابعة تابعة للبلديات لرعاية الطفولة،
بيت الطفال ،محطة الطفال ،فاراندولين.
O

في البيت

مربية /مربي تابع ل  , ONEمربية /مربي مستقل .
راجعوا النشرة  :أي نوع من مراكز الستقبال ،تختارون لطفلكم؟

طفلكم جاء إلى الدنيا… .
مبروك
 Oفي مرحلة المومة
في مرحلة المومة ،موظف اجتماعي -صحي ) ( TMSمختص من
ال  ONEيشرح لكم جميع الخدمات المفتوحة من قبل ال ،ONE
بعد ولدة طفلكم.
 Oالمراجعات الطبية للطفال
المراجعات الطبية للطفال مجانية و مفتوحة لكل الهالي و
الطفال من سن  0حتى  6سنوات  .الهدف الساسي من هذه
المراجعات هي التأكد من صحة طفلكم تستقبلكم مجموعة
مؤلفة من طبيب  ،موظف  TMSو متطوعون و يكون ذلك
بسلسلة مواعيد مسبقة للقيام بمجموعة فحوصات طبية.
) لقاحات ،اختبار للبصر ،للسمع ( و يجاوبون على جميع
أسئلتكم المطروحة  .و هذا يعني أنهم يستطيعون مساعدتكم
في إتمام دوركم كاهل.
من جانب أخر هناك عدد كثير من النشاطات التي تمارس في
فترة ما بين المراجعات )كونفرانسات ،زاوية اللعب ،زاوية القراءة،
جلسات للحديث ( ضمن هذه النشاطات ،تتاح لكم الفرصة
للتعرف على أهالي آخرين و أن تتقاسموا تجاربكم  .من جهة
أخرى ،إذا كنتم ترغبون فموظف من  TMSيستطيع زيارة بيتكم أو
استقبالكم في ساعات العمل.
في الكثير من المناطق هناك لجان صحية ) ( cars sanitaireإنها
لجان متحركة ،تقوم بنفس العمل الذي يقوم به لجان المراجعات
في المكاتب.

....عناوين مفيدة
تبحثون عن مراجعات طبية؟
هناك مكان لستقبالكم؟
مكتب الولدة و الطفال
هي خدمة عامة من المجلس الفرنسي في بلجيكا
مراكزها متواجدة بالقرب منكم مفتوحة للجميع
في والوني )القسم الفرنسي ( و في بروكسل
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O.N.E:  المركز الداري لO

O.N.E  مكتبة الO

Chaussée de Charleroi 95
Bruxelles 1060
Tel: 02/542 12 11
Fax: 02/542 12
51
E-mail: info@one.be

Espace 27 septembre
Boulevard léopold ll 44
BRUXELLES 1080

Tel: 02/413 22 13
E.mail:
veronique.marchal@cfwb.be
De Liège
Boulevard Emile de Laveleye 40
LIEGE 4020
Tel: 04/344 94 94
Fax: 04/344 94
99
E.mail: patrick.joris@one.be
Du Luxembourg
Rue Fleurie 2 –Bte 8
LIBRAMONT-CHEVIGNY 6800
Tel: 061/23 99 60 - Fax: 061/22 49
25
E.mail: michele.bouche@one.be
De Namur
Rue de coquelet 134

NAMUR 5000
Tel: 081/72 36 00 - Fax:
081/72 36 08
E.mail: carole.picheret@one.be

:  اللجان المحليةO

Du Brabant Wallon
Home Reine Astrid
Avenue de la Reine 1
LA HULPE 1310
Tel: 02/656 08 90 Fax: 02/656 08 89
E.mail: violette.huart@one.be
De Bruxelles
Rue de l'Hôpital 31
Bruxelles 1000

Tel: 02/511 47 51
Fax:
02/511 51 26
E-mail: violette.huart@one.be
Du Hainaut
Domaine du bois d'Anchin
Rue d'Erbisoeul 5
GHLIN 7011
Tel: 065/39 96 60
Fax: 065/34
07 36

Editrice responsable : Danièle LECLEIR – Administratrice générale ONE – Chaussée de
Charleroi, 95 1060 Bruxelles – N° D/2006/74.80/77

