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  ةمومألا وحن ةلحرلا ةمدخ نم جئاتنلا لضفأ Aع لوصحلا 789ع0طتس2 ف0ك

g9 رارمتسالا لوح اهب نàعش2 نأ نكم] XYZلا ةVWعصلا ىدم ملعن نحن
Z اراركتو ارارم كتارا0تخاو كتاجا0تحا ركذ ، 

 رومألا ةفاo ص0خلتل ة]ادt ةطقن اهنأt "ةمومألا وحن ةلحرلا" ةمدخ xyتعتو .اهذاختاt تمق XYZلا تارارقلا ةفاo ركذتو
  .ك0لإ ةمدقملا ةمومألا ة]اعر ةxYف لاوط كتدعاسم متت نأt 789بغرت ف0كو ، كتلئاعلو كل ةمهملا

 لمتش2 ال نأ بجaو .ططخلا ەذه ةفاA oع ةمومألا وحن كتلحر يوتحتسو ، كt ةقلعتملا ططخلا نم اددع Ç789لتمتس
g9 ةدوجوملا ل0صافتلا ةفاA oع "ةمومألا وحن كتلحر"

Z ع( ىرخألا ططخلاA سå0ة0ضرم تالاحل ةمدقملا ة]اعرلا :لاثملا ل 
 مهفو ك0لع فرعتلا Aع دعاسXYZ 2لا ة]ادîلا ةطقن ةtاثمt ةمومألا وحن كتلحر نوكت نأ بجوتي لt ، )ة0جالعلا ططخلاو ةنيعم
  .كتلئاعلو كل ةîسñلاt ةمهملا رومألا ة0هام

 كنكمaو .رمألا اذهب مهما0قt 789بغرت رخا صخش يأ  اهيلع علط] نأt يراتخت نأ كنكمaو ، كt "ةمومألا وحن كتلحر" قلعتت
  :ل0جسõل "ةمومألا وحن كتلحر" öZدختس2 نأ

ùû يأ Aع رومألا ەذه لمتش2 نأ نكمaو .كتلئاعلو كل ةîسñلاt ةماهلا رومألا •
Zلو ، ءÇنأ حجرملا نم ن 

  .كتمومأو كتدالوو كلمحt ةقلعتملا كتاعقوتو كل ةîسñلاt ةماهلا رومألا Aع لمتش2

g9 كل ةمعادلا لمعلا تا°îش •
Z ملاو ة0لئاعلاو ة0لمعلا كتا0حx99ة0ل. 

• oثملا رومألاو فواخملا ةفاx8لا كقلقل ةXYZ كرواس2 دق  

 789بغرت XYZلا ةدعاسملاو ة]اعرلا لوح اهذاختاt 789بغرت XYZلا تارارقلا د]دحتل كلذ دعt رومألا ەذه öZدختس2 نأ كنكمaو
tذخألا عم ، اهيلع لوصحلا tتعالا 789عîلا ة0سفنلا ةحصلا ة]اعرب ةقلعتملا رومألا عيمج ركذو ،ەالعأ ةروكذملا تامولعملا راXYZ 
 نأt 789بغرت يذلا نا°ملا عقومt ةقلعتملا كتارارق عيمج ةمومألا وحن كتلحر سكعت نأ بجaو .اهيلع لوصحلا 789جاتحت دق
 لîق ضاخملا ةلحرمt ةقلعتملا كتاîغرو ، ه0ف يدلت نأt 789بغرت يذلا نا°ملا صوصخلا هجو Aعو ، ك0لإ ة]اعرلا مدق]
  . تثدح اذا ، )ة0فاضإ( تافعاضم ة]أ عم لماعتلا ة0ف0كt ةقلعتملا كتاîغرو ، ةدالولا

  ؟"ةمومألا وحن XYZلحر" ةمدخ نم جئاتنلا لضفأ Aع لصحأس X9Zنأt د©أتأ نأ عيطتسا ف0ك

 بجوتaو .اهيلع 789لصحت XYZلا ةدعاسملاو كتياعرلو كل ةîسñلاt ةمهملا رومألا ةفاo لوح Źخشلا صخلملا وه اذه
 بوجوب نàعش2 نيذلا نàخألا صاخشألا عالطا نم X9Zكمتتل ىرخألا تالجسلا ةفاo عم ةطخلا ەذهب ظافتحالا ك0لع
g9 كعم ةطخلا ەذه يذخأت نأ مهملا نم xyتعaو .اهيلع مهعالطا

Z oكتياعرب ةقلعتملا تاعامتجالا وأ د0عاوملا ةفا.  

g9 اهيلع تال]دعتلا وأ تاثيدحتلا ءارجإ 789ع0طتسXYZ 2لا كتق0ثو اهنأt "ةمومألا وحن كتلحر" ةطخ xyتعتو
Z تقو يأ 

 لثمت نأWو تادجتسملا عيمج Aع ةطخلا ەذه ءاوتحا نامض Aع رمألا اذه دعاس∞و ،رمألا اذهب ما0قلا ةروtØ9 نàعش2
 د0فملا نم نوك0س نÇلو ، ةدحاو ةعفد ماسقألا ةفاo كلام≤إل ةجاح دجوت الو .ةقدلا ±تنمt كل ةîسñلاt ةمهملا رومألا
tلا رومألا لوح يركفت نأXYZ اهيلع لوصحلا 789جاتحت دق tع كلمح ءانثأ وأ كلفط ةدالو دعA سå0ةدعاسملل ، لاثملا ل 

g9
Z ةمزاللا ططخلا عضو .  



  ؟"ةمومألا وحن XYZلحرب" ةقلعتملا جئاتنلا لضفأ Aع لوصحلا نم نكمتأل Z∑ ةدعاسملا م]دقت نورخآلا عيطتسµ ف0ك

 نيذلا صاخشألا عيمج فرع0سف ، كد0عاوم ةفاo ∑ا كعم "ةمومألا وحن كتلحر" ةطخ كراضحإل ارظن
  .كتدعاسم متت نأt 789بغرت ف0كو ، كل ةîسñلاt ةماهلا رومألا عيمج ك0لا ةدعاسملاو ة]اعرلا نومدق]

  ؟"ةمومألا وحن XYZلحر" ةطخ ةئبعت عيطتسا ف0ك

 .كتا0ح نوؤشª ةx8بخلا كراîتعاt اهت∫بعت ك0لع بجوتي ةطخ اهنأt "ةمومألا وحن كتلحر" ةطخ xyتعت
 789ع0طتس2 صخش نم ةمدقملا ةدعاسملا Aع لوصحلا قàط نع وأ كدرفمt ةطخلا ەذه ةئبعت كنكمaو
 ةمظنم وأ X9Zهم فظوم وأ كئاقدصأ دحا وأ كتلئاع دارفأ دحأ صخشلا اذه نوك] نأ نكمaو ، هt قوثولا

gYرغتس2 نأt مهملا نم xyتعaو .ة0عوط
Z tتقولا ضع g9

Z كفتلاx8 لا رومألا لوحXYZ 789بغرت tاهركذ g9
Z كتطخ ، 

 ەذه ةئبعتب نآلا öZوقت نأ كنكمaو .لاجعتسا يأ نود نم ةطخلا ەذه ةئبعتب öZوقت نأ مهملا نم xyتعaو
 ةطخلا ەذه Aع تادجتسملا ةفاo ةفاضإ 789ع0طتسõس كنÇلو ،  اهيف كد] طخt ةtاتÇلا قàط نع ةطخلا

g9
Z قتسملاîلا لÇxYا0نو.  

&%لا رومألا
  :اهيلع نIJخآلا عالطاو اهب 9@كفتلا; :89بغرت دق '

g9 ادج نومهملا صاخشألا مه نم •
Z ؟كتا0ح  

  ؟د0ج كفرع] يذلا صخشلا وه نم •

  ؟صاخشألا نم نآلا اهيلع 789لصحت XYZلا ةدعاسملا Z¡ ام •

g9 ةدعاسملا نم ردق xy©أ ك0لا مدق] يذلا صخشلا وه نم •
Z احلا تقولا∑Z؟  

  ؟مهعم كتقو 789ضقت ف0ك ؟كئاقدصأ وأ كتلئاع دارفأ عم 789قتلت له •

 تامدخ وأ ة0حصلا تامدخلا لاثملا لå0س Aع ؟ك0لا ةدعاسملا مدقت XYZلا ىرخألا تاهجلا Z¡ ام •
  خلا ة0عوطلا تامدخلا وأ ة0عامتجالا ة]اعرلا

 Z¡ ام ؟ةمومألا وحن كتلحر لالخ اهيلع 789لصحت XYZلا ةدعاسملا اهققحت نأt 789بغرت XYZلا رومألا Z¡ ام •
  ؟اهيلع لوصحلا 789جاتحت دق XYZلا ة0فاضإلا تامدخلا نم ةمدقملا تادعاسملا

 Aع مئاق صخش كنوك ، نàخآ لافطأ دوجو :لاثملا لå0س Aع ؟كتياعر Aع رثؤت دق XYZلا تاماxY9لالا Z¡ ام •
  ؟ةف0ظولا وأ لمعلا وأ ، نàخآلا كئاẀقأ دحأل كتياعر

  ؟اهيلع 789لصحتس XYZلا ةمومألا ة]اعرلا Aع ةقtاس براجت ة]أ رثؤتس له •

 صاخشألا عيطتسXYZ µلا رومألا Z¡ امو ؟كtاضغإ وأ كتداعس مدع وأ كرتوت ةداaز ∑ا يدؤت XYZلا رومألا Z¡ ام •
g9 كتدعاسمل اهب ما0قلا

Z ؟روعشلا اذه نم صلختلا  

  ؟نا°مألا ردق ةد0ج ةحصt كعتمت Aع ةظفاحملل اهب 789موقت XYZلا رومألا Z¡ ام •

  ؟ كتحص Aع كتظفاحمل ةق0عملا رومألا Z¡ ام •

 ، 789خدتلا نع عالقإلا( ؟ة0فاضإلا تامدخلا نم اهيلع لوصحلا 789جاتحت دق XYZلا تادعاسملا Z¡ ام •
g9 ةدعاسملا

Z ع لوصحلاA ع ةظفاحملا ، نكسملاA صلا نزولاƒZ(  



  ؟د0عاوملا روضحل كل ةîسñلاt تاقوألا أوسأو لضفأ Z¡ ام •
  ؟ك0لا تامولعملا ەذه م]دقت متي نأt 789بغرت ف0ك ، ة0فاضإلا تامولعملا Aع لوصحلا 789جاتحت تنك اذا •
  ؟ك0لا ةمدقملا تامولعملا مهف نم X9Zكمتتل ك0لا ةدعاسملا م]دقت اننكم] ف0ك •

• g9
Z لجنإلا ةغللا نوك مدع ةلاحx89aة ¡Z ع لوصحلا 789جاتحت له ، مألا كتغلA ملا ةمدخxYله ؟مج 
g9 مجxYملا ةمدخ Aع لوصحلا 789جاتحت

Z ؟كد0عاوم عيمج  

g9 دعاسõس XYZلا رومألا Z¡ ام •
Z ؟كتمومأ ة]اعر 789سحت  

g9 رومألا نم رمأ يأ ة0طغت متت مل هنأt نàعش2 له •
Z ؟ةطخلا ەذه  

 
Y≈امولعم

Z ة0صخشلا  
 

 
 

 ؟'S ةRسPلا; ةماهلا رومألا 'O ام
 
 
 
 
 
 

&%لئاعل ةRسPلا; ةماهلا رومألا 'O ام
 ؟'

 

 

 

 



&%لا رومألا 'O ام
 عيطتس[ل اهتفرعم كZلع بجوتي '

  :'̀&دعاسم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :'S ةRسPلا; ةرفوتملا تالصاوملا
 
 
 
 
 

  :'S ةدعاسملا نومدقl نيذلا صاخشألا ءامسأ
 
 
 
 
 

&%لا رومألا 'O ام
:%ع اهفرعت نأ; بغرأ '

  :'̀&اداقتعاو '̀&اRغرو ، 'S ةRسPلا; ةماهلا رومألا نعو ، '
 لوح انمالع∆ب 789بغرتو اهب تررم XYZلا ةقtاسلا براجتلا وأ ، ةñ0يدلا د0لاقتلاو تاداقتعالا Aع رمألا اذه لمتشµ نأ نكم](
  )براجتلا ەذه

 
 

 
 



 AZمح
   ).كلمحt ةقلعتملا كتارا0تخا عيمج ةtاتÇل ةحاسملا ەذه مادختسا كنم y»ري(



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهلوانت بنجت AZع بجوتي XYZلا ةمعطألا ملعأ
 o لمحلا ءانثأ

 تارا0تخا لوح ةمدقملا تا0صوتلا لوح ملعأ
 Aع ةلمتشملا لمحلا لالخ ƒZصلا ةا0حلا طمن
«≈اذغ ماظن لوانت

Z صƒZ رامتلا ةسرامموaن 
 o  ةîسانملا ة0ضاàلا

 بû…و 789خدتلل ةîحاصملا رطاخملا لوح ملعأ
 Aع تاردخملا  ÀZاعتو ة0لوحÇلا تاWوû ملا
 o  لمحلا

g9 ةدعاسملا Aع لوصحلا دوأ
Z tوأ ضع oرومألا ەذه ةفا 

 o 

 ةدعاسملا Aع لوصحلا عيطتسا ف0ك ملعأ
 اذا ة0صاصتخالا ة0سفنلا ةحصلا نم ةمدقملا
 o لمحلا لالخ اهيلع لوصحلا تجتحا

 ةكرح طمنل yZ≈اعõ0سا ة0مهأ ىدم لوح ملعأ
 XYZلا تاءارجإلا لوح ملعأو ، ة]دا0تعالا AZفط
9≈رواس اذا اهذاختا AZع بجوتي

Z لوح قلق يأ 
 o  رمألا اذه

 AZفط W789و X9Zيب ةVaقلا لصاوتلا Ãاوأ ءانåب موقأ
 X9Zطt ك0لدتو X9Zينجل ءانغلاو ثدحتلا قàط نع
 AZ oفط لوح x8كفتلاو

 ŒZوملا تام0عطتلا Aع تلصح دقل
tاصإلا بنجتل اهذاختاtة tازنولفنإلا 
 Z  o–]دلا لاعسلاو

 ك; ءاقتلالل ادعوم ةZحصلا كترئاز بت&@س
 كلأس[س ثZح .لمحلا نم S 32ا 28 عuبسألا لالخ
 نأ عيطتس[سو ، كلمح 9@س ةZفZك لوح ةZحصلا كترئاز
&%لا رومألا لوح تامولعملا كZلا مدقت

 اهعقوت :89عZطتس~ '
  .كلفطل ك;اجنإ دنع

  
 

Çلوح فوخلا وأ قلقلا '̀:رواس:   
 
 

Çرواس ÖÜJح كZلوح فوخلا وأ قلقلا '̀&ا:  
 
 

áل Çوأ كرواس Çجازملا كتلاح لوح فوخ وأ قلق يأ كتلئاع دارفأ دحأ رواسZ؟ة  
 
 
 
 
  
 

&%ل;اق عم 'çمح ةطخ تشقان دقل
:é' è%يبط وأ '

  :عuبسألا '

 o  لمحلا نم o 28  لمحلا نم o 25 لمحلا نم 16

  o لمحلا نم o  36  لمحلا نم o    34 لمحلا نم 31

 o  لمحلا نم o 41 لمحلا نم o 40 لمحلا نم 38

 

 
 

 
 



 AZفطل yZ≈اجنإ
 . )كلفطل كtاجن∆ب ةقلعتملاو اهذاختاt 789بغرت XYZلا تارا0تخالا وأ تال0ضفتلا عيمج ةtاتÇل ةحاسملا ەذه مادختسا كنم y»ري(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:%نإف ، ةطخلا بسح رومألا í~ مل اذا
 … ـ; بغرأ '



 'S ةرفوتملا ةثالثلا ةدالولا تاراZخ لوح ملعأ
è:
 لضفأو Nottinghamshireرياشماهغنتون '
:ç' èفط باجنßب موقأ نأ

':  

 o لx99ملا

g9
Z ث0ح ةمومألا ةدحو نمض ةدوجوم ة0بط ةدحو 
 اهيف رومألا x8س ةîقارمو ة]اعرلا م]دقتب ةلtاقلا موقت

 o 

g9
Z ضاخملا حانج ⁄ ةدالولا ةدحو( ةمومألا ةدحو 
 o                     )ةدالولاو

 نم دa›ملا ةفرعمt بغرأو ةد©أتم تسل
 o رمألا اذه لوح تامولعملا

:%قفا9@س يذلا )صاخشألا( صخشلا مسا
 نيذلا( '

:%نوقفا9@س
  :ةدالولا لالخ )'

  

 لالخ ةZلاتلا فZكتلا تاZجZتا&@سا; ماZقلا دوأ
  :ةدالولاو ضاخملا

Y≈اذلا مVaنتلا
Z ⁄ ةدالولا ة0نقت tسالاxYءاخ hypnobirthing
 o 

 o  ك0لدتلا وأ جاسملا ⁄ يرطعلا جالعلا
«≈املا حبسملا

Z )ةدالولا ةكرب 
  o  )ة0ئاملا
 TENS oسñت ك0لدتلا ةلا

 Entonox o سكنوتوا زاغ قاشñتسا
 o  ملألا ف0فختل ءاودلا Aع لوصحلا

g9 ةنقح
Z رهظلا Epidural o 

 o  لîهملا صحف

 تامولعملا نم دa›ملا ةفرعمt بغرأو ةد©أتم تسل
 o              رمألا اذه لوح

 نم صلختلا متي نأ; بغرأ ، 'çفط ةدالو دع;
  :ةمZشملا

tطàة0ع0بط ةق )g9
Z ة0جولويسفلا ةثلاثلا ةلحرملا(  o 

tاقلا ةدعاسمtةل tقح دعX9Z tدعاسملا نومرهلا ةنقح g9
Z 

 o   )ةطشñلا ةثلاثلا ةلحرملا( ةم0شملا نم صلختلا

 :89ب يدسجلا لصاوتلا ةZمáأ ىدم ملعأ
  :نأ; بغرأو ، 'çفط مسجو 'Øسج

  AZفط مسجو ÁZسج 789ب يروفلا يدسجلا لصاوتلا متي
o 
g9 يروعش ة0ف0ك ةفرعمو راظتنالا متي

Z تقولا كلذ 
 o 

 ةZمáأ لوح ةمدقملا ةZصوتلا ب∞س ملعأ
 نأ; بغرأو ،ك :89ماتيف لفطلا ءاطعإ
lفط لصحç' عç áع :89ماتيفلا اذç áةئي:  

 o  مفلا xyع تارطق
 o  ةنقح
 o  ك 789ماتيف ەؤاطعإ متي الأ

 
Çلوح فوخلا وأ قلقلا '̀:رواس:   

 
Çرواس ÖÜJح كZلوح فوخلا وأ قلقلا '̀&ا:  

 
áل Çوأ كرواس Çجازملا كتلاح لوح فوخ وأ قلق يأ كتلئاع دارفأ دحأ رواسZ؟ة  

 
&%ل;اق عم '̀&دالو ةطخ تشقان دقل

:é' è%يبط وأ '
  :عuبسألا '

 o  لمحلا نم o 28  لمحلا نم o 25 لمحلا نم 16

  o لمحلا نم o  36  لمحلا نم o    34 لمحلا نم 31

 o  لمحلا نم o 41 لمحلا نم o 40 لمحلا نم 38



  AZفطو انأ

 اهيلع 789لصحتس XYZلا ة]اعرلاt ةقلعتملاو اهذاختاt 789بغرت XYZلا تارا0تخالا عيمج ةtاتÇل ةحاسملا ەذه مادختسا كنم y»ري(
  )ةدالولا دعt كلفطو تنأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:%نأ; ملعأ
:è ةدعاسملا çع لصحأس '

' 
 ةقلعتملا يرا≤فأ 'lç امZفو ، 'çفط عاضرإ

  :'çفط عاضرإ ةZفZك لوح

_________________________ 

_________________________ 

 Aع دمتعت ةقàطt لفطلا عاضرإ لوح ملعأ
 لوح ملعأو ، عيضرلا لفطلاو مألا 789ب بواجتلا
 لوح x8بعتلل لفطلا اهردص] دق XYZلا تامالعلا
 o ةعاضرلل ەدادعتسا

:è نما نا≤م ت:¥ح دقل
 لفطلا مانيل ل::@ملا '

:è لفطلا ماني نأ بجوتي هنأ; ملعأو ، هZف
':  

g9 ةدوجوملا لفطلا رa… وأ دهملا ةلس
Z ون ةفرغöZ g9

Z 
 o  ∑وألا ةتسلا رهشألا

 ةدعاق نم برقلاt ه0مدق دوجو عم ەرهظ Aع
 o  لفطلا رa… وأ دهملا ةلس

 ت0بÍت نكم] XYZلا نزولا ةف0فخ ة0ناطîب لفطلا ة0طغت
 o                                  ةنمآ ةقàطt ه0لع اهتيعضو

  :تشقان دقل

 o نيد0لا ةفاظن ة0مهأ ىدم

g9 ة0حارجلا حورجلا عيمجو ÁZسجل ةمدقملا ة]اعرلا
Z 

 AZ  oفط ةدالو دعt ةمجانلاو ÁZسج

 بجوتي اذامو ، باهتلالاt ةtاصإلا Aع ةلادلا تامالعلا
9≈رواس اذا هt ما0قلا AZع

Z كعوتب ترعش اذا وأ قلق يأ 
 ƒZ oص

 رمألا مزل اذا 0ÎZبطلا جالعلاو ضوحلا عاقل ة0ضاàلا نaرامتلا
o 

 o  ة0Øaقلا ةدالولا ة0لمعل عVضخلا دعt ءافشلا ة0ف0ك



 :تشقان دقل

 XÌZيدح لافطألا بÏص] يذلا رافصلا وأ ناقx8لا ضرم
9≈رواس اذا هt ما0قلا AZع بجوتي اذامو ، ةدالولا

Z قلق يأ 
 o   رمألا اذه لوح

  ةدالولا XÌZيدح لافطألل مدلا ةطقن صحف
 o  ةدالولا دعt لفطلا صحف

 o  ي لا لîحلل ةمدقملا ة]اعرلا

 AZ  oفط م0محت X9Zنكم] ف0ك

  :نأ 'çفط ةدالو دع; جاتحا

 AZ  oفط ةدالو ل0جس2
 GP o ماعلا ب0بطلا ةدا0ع دنع AZفط ل0جس2

 عيباسأ 8 ∑ا 6 دعAZ tفطو انأ Źحفل دعوم زجح
 AZ   oفط ةدالو نم

:è :89لماعلا نIJخآلا ءاضعألاو ةZحصلا ةرئازلا رفاوت[س
 ةمدخ '

:è كل ةدعاسملا مlدقتل ةماعلا ةحصلل ضIJمتلا
 عيباسألا '

 .كلفط ومن رارمتسا عمو كتدالو نم Sوألا

 ةZبطلا تاصوحفلاو تاعجارملا çع عالطالل كتوعد مت[س
 كلفط روطت 9@س ةع;اتم رارمتسا نامضل كلفطل ةدئاعلا
:è ةlاد; لضفا çع كلفط لصحZل ةZحص ةقIJط;

  .هتاZح '
  

&%لا تاقوألا نم امأ :89حRصت نأ∏و ةدالولا é@تعت
:πطاعلا 9@غتلا; مس[ت '

 دعاسÇ نأ نكمJو ، 9@ب∫لا '
:è ةدالولا دع; كروعش ةZفZ∫ل كªاردإ

  .رمألا اذهل ك9@ضحت '
&%لا رعاشملا

  :اهتظحالم كتلئاع دارفأو تنأ كZلع بجوتي نأ; نيدقتعت '

  جازملا ردكت وأ نزحلا رارمتسا •

 روعشلاو طاشñلاو ةقاطلا ىوتسم ضافخنا •
tد]دشلا بعتلا  

 ∑ا ة]اعرلا م]دقت Aع كتردقم مدعt روعشلا •
  كلفط

  تارارقلا ذاختا ة0ف0ك وأ x89كxYلاt قلعتت ل≤اشم •

g9 تاx8غتلا •
Z ماعطلا لوانت وحن كتيهش  

 سأ0لاو لمألا نادقفو بنذلاt روعشلا •
  سفنلا بÏنأتو

g9 ةVWعص نم 789ناعت •
Z عم كتقالع د0طوت 

  كلفط

 

  ةدئازلا ةقاطلا تاuJتسم; وأ مونلا; قلعتت لªاشم

 XYZلا ءا0شألا لوح مامتهالا نادقف •
  ةداع اهنÛبحت تنك

 789ع0طتس2 ال XYZلا ةراس x8غ را°فأx8 tكفتلا •
 كx8كفت راركت رارمتسا وأ اهيلع ةرط0سلا
  را°فألا ەذهب

 ىذألا قاحلا وأ ةaراحتنالا را°فألا وأ رعاشملا •
tسفنلا  

 ة0نÛتور ةمظنأ عضو وأ رومألا سفنب ما0قلا راركت •
  ةمراص

Çلوح فوخلا وأ قلقلا '̀:رواس:   
 

áل Çوأ كرواس Çجازملا كتلاح لوح فوخ وأ قلق يأ كتلئاع دارفأ دحأ رواسZ؟ة  
 

&%لا ةlاعرلا تشقان دقل
&%ل;اق عم '̀&دالو دع; اهيلع لصحأس '

:é' è%يبط وأ '
  :عuبسألا '

 o لمحلا نم o  40 لمحلا نم o 36  لمحلا نم 28

g9
Z لا‹aملا ةراx99وألا ة0ل∑   o    سماخلا مويلا tةدالولا دع  o 



  ةدالولاt ةقلعتملا را°فألا

 ةxYفلا وأ ةدالولا وأ ضاخملا وأ كلمح لوح كقلقل ةx8ثملا رومألاو كفواخم عيمج ةtاتÇل ةحاسملا ەذه مادختسا كنم y»ري(
 ةلVaط ة]دسجلا وأ ة0فطاعلا كتحص Aع رومألا ەذه رثؤت دق هناt نيدقتعت تنك اذا ةصاخو – روفلا Aع ةدالولل ةقحاللا
  )فواخملا ەذه Aع كÛîبط وأ كتلtاق عالطا كنم y»رaو .كلفط ةحص Aع وأ دمألا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة0لîقتسملا ıZطخ

 دعt اهيلع لوصحلا 789جاتحت دق XYZلا ةدعاسملا وأ اهذاختاt تمق XYZلا تارارقلا عيمج ةtاتÇل ةحاسملا ەذه مادختسا كنم y»ري(
g9 ةمومألا تامدخ ةرداغمt كل حامسلا

Z سملاõملا ∑ا باهذلاو 9̂شx99ل(  
 
 
 
 

 

 عنمب ةقلعتملا يتارایخ تشقان دقل 
  ةلئاعلا طیطختو لسنلا دیدحتو لمحلا

 

 

 

 
 
 

 

 



&%لا ةلئسألا Ω تاظحالملا
  اهحرط; :89بغرت '



  ة0فاضإلا تامولعملا
g9 ة0نطولا ةحصلا ةمدخ

Z لمملاÇةدحتملا ة NHS UK 
 www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/ 

 
  : Sherwood Forest تسروف دووx8ش تا0فشõسم ةسسؤمل ةدئاعلا تاñ ûلا ةîتكم

 www.sfh-tr.nhs.uk/our-services/maternity/patient-information-leaflets/ 
 

  : Nottingham ماهغنتون ةعماج تا0فشõسمل ةدئاعلا تاñ ûلا ةîتكم
 www.nuh.nhs.uk/ adult-leaflets?smbfolder=77 

 
 : NHS ة0نطولا ةحصلا ةمدخل ةدئاعلا تاق0بطتلا ةîتكم

 www.nhs.uk/apps-library/category/pregnancy- and-baby/ 
 

 :Baby Buddy app :لفطلا ءاقدصأ قيبطت
 :انه طغضلا قàط نع  Android دaوردنأ ماظنب ةلماعلا ةزهجألل قيبطتلا اذه لx99aت كنكم]

play.google.com/store/apps/ 
details?id=uk.org.bestbeginnings.babybuddy&hl=en_GB 

 
  : انه  iOS لtأ ماظنب ةلماعلا ةزهجألل قيبطتلا اذه لx99aت كنكم]

apps.apple.com/gb/app/baby-buddy- pregnancy-guide/id903080388 
 

  :لفطلا ةكرح
  :öZ Tommyوتو NHSE ة0نطولا ةحصلا ةمدخ

 www.tommys.org/pregnancy/symptom-checker/ baby-fetal-movements ( 
g9 رفوتي(

Z 10 تاغل(  
 

  :هعاضر‘و كلفط; ةlاعرلا
 www.laleche.org.uk : )مألا ردص نم ة0ع0بطلا ةعاضرلل( La Leche League شÏل ال ةع0مج

 
g9 ة0نطولا ةحصلا ةمدخ

Z لمملاÇةدحتملا ة NHS UK:  
 www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/ 

 
 www.nationalbreastfeedinghelpline. org.uk  :ة0ع0بطلا ةعاضرلل X9Zطولا 9Ẑتاهلا ةدعاسملا طخ

 
  :نيدلاولل  NHS ة0نطولا ةحصلا ةمدخ نم ةمدقملا تامولعملا ةمدخ

 www.nhs.uk/start4life  
  )ةغل 12 ∑ا ةمجxYلل ةلtاق ة0نوÇxYلا لئاسر Aع AZصحتل كسفن AZجس(

 
www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources/ 



  :ةZلاملا رومألا
 /Ø9aXyZ:  www.hmrc.gov.uk/taxcreditsلا نامتئالاt ةقلعتملا تامولعملا

  www.workingfamilies.org.uk  :ةلماعلا تالئاعلاt ةقلعتملا تانوعملاو قوقحلا

  /www.smokefreelifenottinghamshire.co.uk  789خدتلا نع عالقإلا

  :ةZسفنلا ةحصلا
 www.mind.org.uk  : ةد0ج ة0سفن ةحص Aع لوصحلل MIND دنيام ةمدخ

 
  :لمحلا; ةقلعتملا ضارمألا

g9 ة0نطولا ةحصلا ةمدخ
Z لمملاÇةدحتملا ة NHS UK:  

www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/ 
 

 :ي…ألا فنعلا وأ x99∑Zملا فنعلا ةحفا°مل X9Zطولا 9̂Zتاهلا ةدعاسملا طخ
www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk 
 

  :لمحلا ضاهجإ وأ نادقف
 /www.miscarriageassociation.org.uk  :لمحلا نادقف ةسسؤم

 
g9 ةنجألا ةافول ةx8aخلا ةئيهلا

Z نوفوتملا ةنجألاو محرلا g9
Z ةدالولا تقو (SANDS):  www.sands.org.uk/ 

 
 /Zephyrs:   www.zephyrsnottingham.org.uk سx8فز

 :رمألا اذهب ةقلعتملا تاهيجوتلاو ، كلفط ةدالو نا≤م; ةقلعتملا تاراZتخالا
www.which.co.uk/birth-choice 

 
  :ةرفوتملا ةZنطولا تاراZخلا

assets.nhs.uk/prod/documents/NHSE-your-choice-where-to-have- baby-fi  st-baby-
sept2018.pdf 
 
assets.nhs.uk/prod/documents/NHSE-your-choice-where-to-have- baby-baby-
before-sept2018.pdf 

-www.fpa.org.uk/sites/default/files/contraception  :لسñلا د]دحت وأ لمحلا عنم لئاسو
after-having- baby-your-guide.pdf 



  "ةمومألا وحن XYZلحر" ة0صخشلا ة]اعرلا ةطخ م0يقت ةرامتسا

g9 كتلtاق ∑ا هئاطع&و جذومنلا اذه ةئبعت كنم y»ري(
Z ري وأ ، اهعم ك]دل ددحم دعوم رخآ«y ع طغضلا كنمA ەذه 

 :تنxYنإلا xyع نا0بõسالا اذه ةئبعتل ةلصولا
www.surveymonkey.co.uk/r/personalcareplansurvey 

g9 اندعاسõسو ادج مهم ك]أر xyتع]
Z لا عيمجل انتامدخ 789سحتñتالئاعلاو ءاس g9

Z ماهغنتون ءاجرأ عيمج Nottingham 
 )Nottinghamshire رياشماهغنتونو

áأ لªتلم áت∫لا اذZ؟ب  

 o  ال  o  معن

&%لا رومألا 'O ام
:è كتبجعأ '

' áت∫لا اذZ؟ب  
 
 
 
 

&%لا رومألا 'O ام
:è كRجعت مل '

' áت∫لا اذZ؟ب  
 
 
 
 

&%لا رومألا 'O ام
:è ا9á@يغتب :89بغرت '

' áت∫لا اذZ؟ب  
 
 
 
 

áعش~ لIJكدعاس هنأ; ن áت∫لا اذZب è:
  ؟ةمزاللا تارارقلاو تاراZخلل كذاختاو كلZجس~ '

 
 
 

g9 ةمومألا تامدخt قلعتي رخآ رمأ يأ وأ ب0تÇلا اذه وأ كرا°فأ ةشقانمt تîغر اذا
Z ماهغنتون Nottingham 

 Maternity Voices ةمومألا تاوصأ ة‹اíÜ› لاصتالا كنم x8«yف ، Nottinghamshire رياشماهغنتونو
Partnership: 

  S:  ncccg.nottslmns@nhs.netا ةZنو&@∫لا ةلاسر لاسرإ قIJط نع Becky Gray يارج '·Zب

 S:  katie.swinburn@nhs.netا ةZنو&@∫لا ةلاسر لاسرإ قIJط نع Katie Swinburn نراuJPRس '̀&ا„ وأ
 

LMNS  g9 ة0صخشلا ة]اعرلا ةطخ
Z ماهغنتون Nottingham  رياشماهغنتونو Nottinghamshire رهشل 1 ددعلا 

  2019 ماع نم وينوي ⁄ نارa›ح


