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16:30 ىلإ 8:30 نم سيمخلاو نينثالا :لمعلا ديعاوم

؟هيف بوغرم ريغ كلمح له
ةرايزلل دادعإلا

 ىلع ةدوجوملا تامولعملا ةءارق ِكنم ىجريف ،جالعلا يقلتل اًدعوم ِتدَّدح دق ِتنك اذإ

 ناك اذإ .ديجلا دادعتسالا نم دكأتلل ةيانعب www.mildredclinics.nl ينورتكلإلا انعقوم

:ةدايعلا ىلإ كعم ةيتآلا ءايشألا راضحإ ِكيلعف ،محرلا تحك ةيلمع ءارجإل دَّدحُملا دعوملا

 ةلاحلل عباتملا ماعلا سرامملا نم ةلاحإلا باطخ

 (ةيوه ةقاطب وأ ةدايق ةصخر وأ رفس زاوج) حلاص ةيوه تابثإ

 ِكب ةصاخلا يحصلا نيمأتلا ةقاطب

 (ةدحاو كيدل تناك اذإ) مدلا ةليصف حضوت ةقاطب

 ليوط تريش يت وأ مون صيمق

 ةرتس وأ رتيوس

 (عونمم غنيرتس يجلا) نايفاضإ نايتحت نالاورس

 ةريصق براوج

 ٌ ّفُخ

 ريكشب

 ةيحص طوف

 ةمئاص ينوكت نأ اًدج مهملا نمف ،جالعلا ءانثأ ملألا نيكست ىلع ِتقفاو دق ِتنك اذإ

 تالوكأملاو ماعطلا لوانت نع يعنتمت نأ بجي ،ىرخأ ةرابعب وأ ،ةدايعلا كلوصو تقو

 دحاو بوك برشب ِكل حَمسُي نكل ،تاعاس تسب ددحملا دعوملا لبق نيخدتلاو ةفيفخلا

 لبق لئاوس يأ برش نع اًمامت يعنتمت نأ ىلع ،(!نبل نود نم) ةوهقلا وأ ياشلا وأ ءاملا نم

 ِسنت الف ،جالعلا دعب نهولا ضعبب يرعشت نأ لمتحملا نمف ،كلذلو ؛نيتعاسب جالعلا

 صخش دوجو اًدج مهملا نم كلذك .جالعلا دعب هيبرشت وأ هيلكأتل اًئيش يِكعم يرضحت نأ

 بوكر وأ ةدايقلا نيعيطتست ال امبرف ،جالعلا دعب لزنملا ىلإ كليصوتل كتقفرب

 نأ مهملا نمف ،ةماع تالصاوم نيلقتستس ِتنك ول ىتح .نيكستلل عوضخلا دعب ةجارد

 انتسايس يضقت .جالعلا دعب بعتلا ضعبب نيرعشت امبر ِكنأل ،كتقفرب صخش نوكي

.ريدختلا تحت تحك ةيلمعل عوضخلا بقع مهدرفمب ةرداغملاب ىضرملل حمسن الأب



اًصيصخ كب ،يصخش مامتها

Mildred Clinics ةحصلاب قلعتي ام لك يف ةياعرلا ميدقت يف صصختم يبط زكرم نع ةرابع 

 ةوقلا“ هانعمو Mildred ميدقلا يزيلجنإلا مسالا نم همسا زكرملا قتشيو ،ضاهجإلاو ةيسنجلا

     ونحب تاديسلا ةدعاسم ديرن نحنف ؛انتيصخشو زيمملا انعباط عم ىشامتي ام وهو ،”ةيناحلا

.نهرارق معدل ة

؟هيف بوغرم ريغ كلمح له
 يأف ،كلذ ِتررق اذإو ؟ال مأ كلمح ءاهنإ يف نيبغرت لهف ؛هيذختت نأ بجي بعص ٌرارق اًذإ كمامأ

 ميدقت عم رارقلا اذه ذاختا يف كدعاسن نأ Mildred Clinics يف عيطتسن ؟هنيراتخت جالع

 ةيلمعلاب موقن فوس ؟نيعم ٍجالع ىلع ِتيرقتسا له .ِكل ةنادإ نود نمو ةيصخشلا ةياعرلا

.ةينهملاو ةياعرلا نم ىوتسم لضفأب ةبولطملا

؟ضاهجإلا ةياعرل اهرفون يتلا لاكشألا ام
 اهميدقت نكمي ناذللا ،تحكلا وأ ضاهجإلا بوبح :امهو ،نيجالع نيب نم رايتخالا كل حيتن

 لمحلا نم رشع عباسلا عوبسألا  وأ (نفوهدنيآ ةدايع) لمحلا نم رشع يناثلا عوبسألا ىتح

 ىلع اهرفون يتلا جالعلا تارايخ نع ديزملا ةفرعم كنكمي .(منرآ ةدايع)

www.mildredclinics.nl.

دعوم زجح
 73 33 وه فتاهلا مقر .16:30 ىلإ 8:30 نم ةعمجلا ىلإ نينثالا نم اًيفتاه انب لاصتالا نكمي

 يزِّهجف ،دعوم زجح ِتدرأ اذإ .ةعمجلا ىلإ نينثالا نم انتادايع ةرايز كنكمي .+31 (0) 88 200

 وأ ةدايقلا ةصخر وأ رفسلا زاوج يف اًنودم مقرلا اذه نيدجت .كمامأ (BSN) نطاوملا ةمدخ مقر

.ةيوهلا ةقاطب

فيلاكتلا
 ،ةيعرش ةروصب اهيف نولمعي نَمِّم وأ ادنلوه يف ةيعرش ةماقإ نيميقملا نم ِتنك اذإ

 يتلا نيمأتلا ةهج راطخإ متيس ثيح ،لماكلاب فيلاكتلاب لفكتلا متي فوسف

 كتيلهأ نم دكأتلل .اهنيعفدت يتلا لُّمحتلا ةبسن ىلع جالعلا رثؤي نلو ،اهنيعبتت

:يتأي امب انتافاوم ىجرُي ،جالعلا ةفلكت دادرتسال

 ؛(ةيوه ةقاطب وأ ةدايق ةصخر وأ رفس زاوج) حلاص ةيوه تابثإ

 .يحصلا نيمأتلا ةقاطب

 كيلع رذعت ول كدعاسن نأ عيطتسن نلف .ةرايز لوأ يف ِكعم تادنتسملا هذه راضحإ ىجري

 نيميقت له وأ ؟ادنلوه يف ةيعرش ريغ وأ ةتقؤم ةماقإ ةميقم تنأ له .ةيوه تابثإ ميدقت

.كسفنب جالعلا ةفلكت يددست نأ دب ال ،تالاحلا هذه يف ؟دالبلا جراخ

ةنادإ نود نم
 ،كمامأ ةحاتملا لئادبلا حرشنو ،انفرط نم كل ةنادإ يأ نود لُّهمتب كيلإ عمتسن

 كضاهجإف ؛ديكأت لكب كتيصوصخ يمحن كلذك .هنيراتخت ليدب يأ مرتحنو

.كريغ دحأ نأش نم سيل

يصخش ٍمامتهاب
 انتربخف ،هعم ملقأتلا يف كدعاسنل اندهج ىراصق لذبنو ،كفقوم عم فطاعتن

 هذه لاوط يعاولا داشرإلا مدقن اذهلو ؛ةأرما يأ ىلع فقوملا اذه ةبوعص ىدم انملعت

.انعم لاصتا رخآ ىتح لوألا يفتاهلا لاصتالا نم ةيادب اهتمرب ةيلمعلا

ةينهمب
 .ملعلا هيلإ لصوت ام ثدحأ قبطنو ةينهمو اًنمأ قرطلا رثكأب ةيلمع لك يرجن

 تازيهجتلا لضفأ نم يهف ،اهتازيهجت امأ ،حيرم ثاثأب ةزهجمو ةيرصع انتادايع

..ةبطاق ادنلوه يف

سامحب
 ةربخ نوكلتمي نيصصختم ريدخت ءابطأو ضيرمت ةئيهو ءابطأ لمعلا مقاط لمشي

 ،تادجتسملا ثدحأ ىلع فوقولل ٍمظتنم ٍبيردتل نوعضخيو ،هلاجم يف ٍّلك ةليوط

.ةنكمم ةياعر لضفأ ميدقتل سامحلاب نوعتمتيو


