
  د؟یا هدر ک رکف ماما یک به نونک تا ایآ
 

  شارل-سن-پوانت یتیونیامک یکنیلک ییماما خدمات
 

  ها ارزش و خچهیتار 
 

 خانواده و بانوان توسط ،)NALP(» پوانت در مانیزا« یشهروند  مجموعه جادیا:  ۲۰۱۰
 . دارند شارل-سن-پوانت در شگاهیزا یک و ییماما خدمات به ازین هک محله یها

 
 . ندک یم تیحما» پوانت در مانیزا« هبرنام از یکنیلک یعموم مجمع: ۲۰۱۱

 
  یاجتماع خدمات و بهداشت وزارت به یسنج انکام �برر� ارائه:  ۲۰۱۶

 
  یاجتماع خدمات و بهداشت وزارت یسو از طرح نیا شدن شناخته تیرسم به:  ۲۰۱۷

 
  یکنیلک در ییماما خدمات ��وع) : زییپا( ۲۰۱۹

 
 طی��ا آن در خواهند یم هک را یطی��ا هک است ها خانواده و ها خانم عهده به نیا

 یعموم یرد یکرو  از ییماما خدمات. نندک انتخاب بگذرانند، را مانیزا و یباردار  دوران
 تیحما متقابل اعتماد بر یمبتن یا رابطه چارچوب در را بهداشت از یستینیفم و
 . ندک یم

 
 :  شود یم ارائه هک یخدمات

 
  نوزاد و مادر از مانیزا از پس هفته ۶ تا یباردار  یابتدا از املک نظارت •
 شیآزما ،یوگرافکا:  نظارت دوران طول در ی��ور  یها شیآزما و زهایآنال زیتجو  •

 …  رهیغ و پاپ شیآزما تولد، از شیپ یغربالگر  شیآزما ادرار، و خون
  تولد از قبل یگروه یها م��قات •
 وجود آن در نمایزا انکام اهشگیزا ییبازگشا از پس - مارستانیب ای منزل در مانیزا •

 . دارد
  پنجم و سوم اول، روز - تولد از پس منزل در دارید •
 هیردیش یبرا یهمراه •
 

 را آن نهیهز  ۱۹۹۴ سال از کبک یدرمان مهیب اداره و هستند، گانیرا خدمات یتمام
 . دهد یم پوشش



 
 
  ماما ارک
 

 کبک یعموم بهداشت نظام از �بخ� هک هستند یمستقل متخصصان ماماها
 یرد یکرو  با مانیزا و یباردار  دوران لک بر نظارت مسئول آنها. شوند یم محسوب

 و �احسا� ،یروانشناخت ،یکیز یف یها جنبه به ردیکرو  نیا در هک هستند یعموم
 یم نظر ریز  را شما مختلف مراحل در ماما. شود یم توجه زن هر یزندگ چارچوب

 ارکهم با ماما. شود یم تیامن و اعتماد بر ینمبت یا رابطه جادیا باعث نیا و ردیگ
 . بود خواهد دسترس در هفته روز هفت و روز شبانه ساعت چهار و ستیب خود

 
 در مهین و سال چهار دوره یک هستند،» کبک یماماها انجمن« عضو هک ماماها

 دوره نوزاد و مادر یبرا یها تیفور  به ییپاسخگو  یبرا آنها. گذرانند یم دانشگاه
  یپ در یپ �تخص� یها دوره پرستاران و انکپزش ماماها، گرید همراه به و دان دهید

 . اند گذرانده
 

 تولد، از پس ای و مانیزا ،یباردار  طول در اگر. نندک یم ارک کیپزش یها میت با ماماها
 صورت ��زم یها یار کهم د،یآ وجود به گرید یفرد  به درمان انتقال ای مشاوره به ازین

 خانواده و زنان یغنا موجب هک یتیونیامک یها سازمان با نیهمچن انهآ. تاس گرفته
 . نندک یم یار کهم هستند، ها

 
 : دیر یبگ تماس ما با

  ییماما خدمات
  شارل-سن-پوانت یتیونیامک یکنیلک
  ۱۹۵۵ کپ�� سانتر، ابانیخ مونترال، ،کبک
 

  ۵۱۴ ۹۳۷ ۹۲۵۱:  تلفن
 ) نوزادان( ۲۳۲۳ یداخل
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