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سواء كان ھذا الطفل ھو طفلك األول أو  الخامس، قد یكون لدیك أسئلة التي ال یمكن أن تنتظر لحین ! تھانینا على والدة طفلك

إذا كان ال یزال لدیك أسئلة بعد . صمم ھذا الكتیب لمساعدتك على تخطي األیام القلیلة األولى من األبوة. زیارتك وطفلك للطبیب

 .اءة ھذا، یرجى االتصال بطبیب طفلكقر

Congratulations on the birth of your child! Whether this child is your first or 
your fifth, you may have questions that cannot wait until you and your baby see 
the doctor. This booklet has been designed to help you get through those first 
few days of parenthood. If you still have questions after reading this, please call 
your baby’s doctor. 

 

                                    BEFORE LEAVING THE HOSPITALقبل مغادرة المستشفى
سیحدد . إذا لم یكن لدیك طبیب، بإمكاننا مساعدتك على اختیار واحد. كقبل مغادرة المستشفى، الرجاء القیام باختیار طبیب لطفل

یعرض معظم األطفال الرضع . فریق الرعایة الصحیة الذي یوفر العنایة لطفلك في المستشفى وقت تحدید الموعد األول لطفلك

فیتامین ك وعالج العین، ولقاح وینبغي أن یتلقى طفلك حقن . الخروج من المستشفى ثالثة أیام من –بعد یوم على الطبیب  

 .التھاب الكبد ب، وفحص النبض، وفحص البیلیروبین، و  اختبار السمع وفحص الطفل حدیث الوالدة قبل مغادرتك المستشفى

Before leaving the hospital, please make sure that you choose a doctor for your 
baby. If you do not have one, we can help you choose one. The health care team 
taking care of your baby in the hospital will determine when you need to 
schedule your baby’s first appointment. Most babies are seen 1-3 days after 
discharge. Your baby should receive a vitamin K injection, eye treatment, 
Hepatitis B vaccine, pulse oximetry test, bilirubin test, hearing test, and 
newborn screening test before you leave the hospital. 

 

 FATIGUE                                                                                                االنھاك
تتراكم األطباق والغسیل وتتساءلین لم ال استطیع تغییر . أنت والمولود الجدید في البیت وتنعمون بالسعادة ولكنھ یرضع كثیرا

وظیفتك خالل األسابیع القلیلة المقبلة ھي التعرف على طفلك . ث؟ حیاتك اآلن مختلفة كثیراما الذي یحد. مالبسي قبل العصر

ال تنسي تناول الطعام والشراب والنوم عندما ینام . علیك العنایة بنفسك وطفلك أوالً وقبل كل شيء. والحفاظ على صحتك

المساعدة، حتى إن كنت تشیدین سابقاً بكفاءتك في العمل ال تترددي في طلب . بعد الظھر الثانیةالطفل، حتى لو كان في الساعة

 .اسمحي ألفراد العائلة واألصدقاء بتقدیم العون قدر استطاعتھم. ھذا وقت خاص لك ولطفلك. وفي المنزل

So you and your new baby are home and happy, but he feeds frequently. You 
find that the dishes and the laundry are piling up and you wonder why you 
cannot seem to get dressed before late afternoon. What is going on? Your life is 
a lot different now. Your job for the next few weeks is to get to know your child 
and to keep yourself well. You need to care for yourself and your baby first and 
foremost. Do not forget to eat and drink and to sleep when the baby sleeps, 
even if it is at 2 o’clock in the afternoon. Do not hesitate to ask for help, even if 
you have previously prided yourself in your efficiency at work and at home. 
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This is a special time for you and your child. Let family members and friends 
do as much for you as they can. 

 

 THE BLUES                                                                              كآبة ما بعد الوالدة
وھذا ناجم عن الحرمان . أیام بعد الوالدة أربعةإلى  ثالثةدد كآبة ما بعد الوالدة في فترة الـ تواجھ ما یقارب نصف األمھات الج

تشعر الكثیر من األمھات بالذنب تجاه ھذه . وتشمل األعراض التعب والحزن وصعوبة التفكیر والبكاء. من النوم والھورمونات

.أسابیع ثالثةإلى  أسبوعنھا خالل ما یقارب األفكار والمشاعر، ولكن ھذه المشاعر طبیعیة وسوف تتجاوزی  

About half of all new mothers will experience postpartum “blues” 3 to 4 days 
after delivery. It is caused by sleep deprivation and hormones. Symptoms 
include tiredness, sadness, difficulty thinking, and crying. Many moms feel 
guilty about these thoughts and feelings, but these feelings are common and 
will pass in about 1 to 3 weeks. 

احصلي على قسط كاف . ما یجب فعلھ للتعامل مع كآبة ما بعد الوالدة؟ تحدثي عن مشاعرك مع شریكك أو ذویك أو مع صدیق

. مع بالغین آخرین يمن المنزل واحتك ياخرج -ال تعزلي نفسك. ي القیام باألعمال المنزلیةاحصلي على مساعدة ف. من النوم

إذا كانت األمور تبدو غامرة أو بدأت تراودك أفكار حول إیذاء نفسك أو طفلك، یمكن أن یكون لدیِك اكتئاب ما بعد الوالدة 

 .وینبغي التحدث إلى الطبیب

What to do about the blues? Talk about your feelings with your partner, your 
own parent, or a friend. Get enough sleep. Get help for the chores at home. Do 
not isolate yourself — get out of the house and see other adults. If things seem 
increasingly overwhelming, or you begin having thoughts about hurting 
yourself or your child, you could have postpartum depression and should talk 
to your physician. 

 

?CAN I COME SEE THE BABY                                ھل بإمكاني القدوم لرؤیة الطفل؟
یسمح فقط لألشخاص األصحاء " متى یمكننا القدوم لرؤیة الطفل؟. "بمجرد العودة إلى المنزل، سوف تبدأ المكالمات الھاتفیة

ال تسمحي ألحد . الطفل وعدم العطس أو السعال على الطفل تأكدي من أنھم یغسلون أیدیھم قبل حمل. بالزیارة وحمل الطفل

الحد من مدة الزیارات إلى ساعة واحدة أو ساعتین أو أقل؛ ال یعلم معظم الزوار بحاجتك إلى النوم . بالتدخین بالقرب من طفلك

د ولسِت مستعدة بعد الستقبال خبریھم بانك تمرین بفترة تعّود على طفلك الجدیأإذا كنت ال تریدین الزائرین، . أثناء النھار

 .الزائرین

Once you are home, the phone calls will start. “When can we come over to see 
the baby?” Only healthy people should be allowed to visit and hold the baby. 
Make sure they wash their hands before holding the baby and do not sneeze or 
cough on the baby. Do not let people smoke around your baby. Limit the visits 
to 1 or 2 hours or less; most visitors are unaware you need to sleep during the 
day. If you do not want visitors, tell them you are getting acquainted with your  
new child and are not ready for visitors. 
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 FEEDING                                                                                             الرضاعة

ننصح بالرضاعة الطبیعیة ألن حلیب الثدي . أن تقرري ما إذا كنت تریدین إرضاع طفلك من الثدي أو الزجاجة يعلیك

ضاعة الطبیعیة الحمایة ضد المرض وتعزیز عالقة األم والطفل وتشمل الفوائد األخرى للر.  مخصص لألطفال الرضع

ومع ذلك، تفضل بعض األمھات عدم اإلرضاع . وتخفیف الوزن المكتسب خالل فترة الحمل كما وتشمل أیضاً التوفیر المادي

طفال حدیثو الوالدة  حلیب یحتاج األ.  من الثدي، وبعض األطفال ل یقبلون الرضاعة من الثدي حتى مع  اتباع األم لتقنیة مثالیة

مثل ھریسة (أو أطعمة صلبة  أوعسالً  اً أو شای اً أو عصیر لیسوا بحاجة وال ینبغي إعطاءھم ماءً . الثدي أو حلیب األطفال فقط

 ).األرز

You will need to decide whether to breast or bottle feed your baby. We 
recommend breastfeeding, as breast milk is specially made for human babies.  
Other benefits of breastfeeding include protection against illness, an enhanced 
mother-child bond, maternal weight loss and financial savings. Some mothers, 
however, would prefer not to breastfeed, and some babies will not breastfeed, 
even with perfect technique on the part of the mother.  Newborns only need 
breast milk or formula. They do not need and should not be given water, juice, 
tea, honey or solid foods (such as rice cereal). 
 

 :BREASTFEEDING                                                                                      الرضاعة الطبیعیة:
على الرغم من . في البدایة، سوف ینتج الثدي حلیب اللبأ، سائل شفاف أو اصفر غني بالمواد المغذیة، حتى یبدأ حلیبك بالنزول

ثیر من اللبأ، فإنھ بالنسبة للغالبیة العظمى من األطفال الرضع، فھناك ما یكفي لتلبیة احتیاجاتھم في األیام أنھ قد ال یكون ھناك الك

حلیب الثدي خفیف على المعدة ویھضمھ الطفل . سوف ینزل حلیب الثدي في حوالي الیوم الرابع بعد والدة الطفل. القلیلة األولى

ال تدعي طفلك ینام . ساعات، لیالً ونھاراً  ثالث ساعات –ساعة ونصف  كلدید الجیجب أن تتوقعي إرضاع مولودك . بسھولة

وقتي منبھ للتأكد من . ساعات بین الوجبات حتى ینزل حلیبك ویخبرك الطبیب أنھ بإمكان الطفل النوم مدة أطول 4أربعأكثر من 

إذا كنت تتعاطین . ، والنوم قدر ما تستطیعینوینبغي محاولة شرب الكثیر من السوائل وتناول نظام غذائي متوازن. أن تستیقظي

 .  یمكن أن تمر بعض األدویة في حلیب الثدي، وقد تكون ضارة لطفلك. أیة أدویة، تحققي مع الطبیب أوالً 

Initially, your breasts will make colostrum, a clear or yellow liquid that is extra 
rich in nutrients, until your milk comes in. Even though there may not be a lot 
of colostrum, for the vast majority of babies, colostrum is enough to meet their 
needs the first few days. Your breast milk will likely come in around the 4th 
day after the baby is born. Breast milk is light on the stomach and easily 
digested by the baby. You should expect to breastfeed your newborn about 
every 1 1/2 to 3 hours, day and night. Do not let your baby sleep more than 4 
hours between feedings until your milk is in and her doctor says you can let her 
sleep longer. Set an alarm clock to make certain you wake up. You should try to 
drink a lot of liquids, eat a well balanced diet, and sleep as much as you can. If 
you take any medications, check with a doctor first. Some medications can pass  
in the breast milk and may be harmful to your baby.   
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. كثیر من النساء یشعرن أن صدورھن مشدودة أكثر وأثقل ومتورمة في األیام القلیلة األولى من إنتاج الحلیباحتقان الثدي: 

یظھر االحتقان عندما یبدأ الثدي . ھذه التغییرات في الثدي طبیعیة وعادة ما تتالشى بسرعة، ولكن قد تؤدي إلى االحتقان

حتى كل ساعة إذا كان الطفل قادر على (عندما یحدث االحتقان، ینبغي إطعام الطفل تكراراً . باالمتالء بكمیة أكبر من الحلیب

تستخدم بعض األمھات .  قد ترغبین في استخدام الكمادات الباردة بعد الرضاعة. ال تتخطي أي من الوجبات). أخذ الحلمة

الكتل /تدلیك المناطق التي تحتوي على العقد. یبمناشف دافئة ورطبة وتدلیك صدورھن بلطف قبل اإلطعام لتعزیز نزول الحل

. لدى الرضع في بعض األحیان مشكلة في التقاط الثدي، خاصة خالل الفترة األولى من االحتقان.  تجاه الحلمة أثناء التغذیة

 .  اغ الثدي بأكملھاستخدمي وضعیات تغذیة مختلفة إلفر. العصر الیدوي أو الضخ قبل التغذیة یمكن أن یسھل التقاط الطفل للثدي

Engorgement: Many women feel that their breasts are firmer, heavier, and 
swollen in the first few days of producing mature milk. These breast changes 
are normal and will usually go away quickly, but may lead to engorgement. 
Engorgement occurs when breasts start to fill with a larger volume of milk. 
When engorgement occurs, you should feed the baby often (even every hour if 
baby is rooting). Never skip feedings. You may want to apply cold compresses 
after feeding.  Some mothers will use warm, wet washcloths and gently massage 
their breasts right before feeding to promote milk let down. Massage any lumpy 
areas toward the nipple during a feeding.  Sometimes babies have trouble 
attaching, especially during the initial period of engorgement. Manual 
expression or pumping before a feeding can make it easier for the baby to 
attach. Use different feeding positions to more fully empty the breast.   

 

طفلك ضعي . وجع الحلمة ھو عادة دلیل على االلتقاط الضعیف للثدي. ھذه مشكلة شائعة لألمھات المرضعاتحلمات مؤلمة: 

التأكد من أنھ یفتح فمھ على نطاق واسع، ویحصل على جزء كبیر، . بحیث یواجھ الحلمة مباشرة دون الحاجة إلى استدارة رقبتھ

مسكي الثدي من األسفل أثناء التغذیة بحیث ال تنسحب أ). الجزء الداكن حول الحلمة(لیس فقط من الحلمة ولكن أیضا من الھالة 

. دقائق فقط على الثدي المتقّرح عشرة إذا كانت الحلمات مؤلمة جداً، حّددي التغذیة بـ . سبب ثقل الثديالحلمة والھالة من فمھ ب

إذا واجھتك أو واجھت طفلك أیة مشاكل مع . قد تحتاجي إلى ضخ الثدي بعد التغذیة للحفاظ على مخزون كاٍف من الحلیب

تتخلي عن الرضاعة الطبیعیة قبل أن تتحدثي مع طبیب أو  ال.  اإلطعام، استشیري طبیب طفلك أو استشاري في الرضاعة

 .قد یكون الحل لمشكلة الرضاعة الطبیعیة سھل وسریع. استشاري

Sore nipples: This is a common problem for nursing mothers. Nipple soreness 
is usually a sign of a poor latch. Position your baby so that she directly faces 
the nipple without needing to turn her neck. Make certain that she opens her 
mouth widely and gets a large mouthful, not only of the nipple but also the 
areola (the dark part around the nipple). Hold your breast from below during 
the feeding so that the nipple and areola are not pulled out of her mouth due to 
the weight of the breast. If your nipples are very sore, limit the feeding to 10 
minutes on the sore breast. You may need to pump your breasts following the 
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feeding to keep your milk supply adequate. If you and your baby are having 
problems with feedings, talk to your baby’s doctor or a lactation consultant.  
Do not give up on breastfeeding before you talk with a doctor or consultant. 
The solution to a breastfeeding problem may be quick and easy. 

 
 :FORMULA FEEDING                                                                    الرضاعة بالحلیب االصطناعي:

یحتاج كل . إذا قمِت باختیار تغذیة طفلك بالحلیب االصطناعي، نوصي بأن تبدئي بالحلیب البقري الذي یحتوي على الحدید

أقرأي التعلیمات .  صطناعي إلى الحدید الذي یتم وضعھ في الحلیب االصطناعياألطفال الرضع الذین یرضعون الحلیب اال

ال . من استخدام میاه نظیفة وآمنة لتحضیر الحلیب يتأكد. على الغالف بدقة وامزجي الحلیب تماماً كما ھو مذكور في التعلیمات

 .رابإضافة الكثیر جداً أو القلیل جداً من الماء، یمكن أن یكون ذلك ضا يتقوم

If you choose to formula feed, we recommend that you start with a cow’s milk 
based formula that has iron. All formula fed babies need the iron that is put 
into formula.  Read the formula package carefully and mix it exactly as 
instructed. Make sure you use clean, safe water to prepare formula. Do not add 
too much or too little water which can be harmful. 

ساخنة في الحلیب والتي  أفران المیكروویف تسبب بقعاً . إلطعام طفلك، ال تحمي الحلیب في المیكروویف ةمستعدا يعندما تكون

حلیب متبقي في الزجاجة بعد تغذیة طفلك ألن البكتیریا یمكن أن تنمو في  من أي يتخلص. من الممكن أن تحرق فم طفلك

من أن طفلك ال ینام مع  يتأكد. الزجاجة بشكل أفقي في فم الطفل ألن ھذا یمكن أن یسبب االختناق يال تسند. الحلیب المتبقي

 .زجاجة في فمھ الن ذلك یمكن أن یتسبب في تسوس األسنان الشدید

When you are ready to feed your baby, do not warm the formula in the 
microwave. Microwaves cause hot spots in the formula which can burn your 
baby’s mouth. Throw away any formula left in the bottle after you have fed 
your baby because bacteria can grow in the leftover formula. Do not prop the 
bottle in your baby’s mouth because this can cause choking. Make sure your 
baby does not sleep with a bottle in her mouth as this can cause severe tooth 
decay. 

أوقیة في كل وجبة تغذیة ویتغذون عادة حوالي  ثالث -اوقیة  نصف الدةمعظم األطفال حدیثي الوبعد أول یومین، سوف یرضع 

ساعات بین الوجبات حتى یخبرك الطبیب  أن بإمكان الطفل النوم مدة  4أربعال تدعي طفلك ینام أكثر من . ساعات 3ثالثكل 

 .أطول

After the first couple of days, most newborns will take 1/2 - 3 ounces each 
feeding and will usually feed about every 3 hours. Do not let your baby sleep 
more than 4 hours between feedings until her doctor says you can let her sleep 
longer. 
 

 :BURPING                                                                                                                التجشؤ:

 یمكنك تجشئة طفلك في منتصف التغذیة أو في نھایتھا، . یساعد التجشؤ طفلك على إزالة أي ھواء كان قد ابتلعھ من معدتھ

 و لیس . ثم الفرك أو التربیت على ظھره. أسھ على كتفكلتجشئة طفلك، یمكنك وضع ر. اعتماداً على كیفیة تماشیھ مع التغذیة



 
Von Voigtlander Women’s Hospital 

Parent Survival Guide (Arabic) 
7 

 .قد ال یحتاج األطفال الرضع دائماً إلى التجشؤ. البصاق عند تجشؤ الطفل/من المستغرب رؤیة كمیة صغیرة من االرتجاع

Burping your baby helps to remove any swallowed air from his stomach. You 
can burp your baby in the middle of the feeding or at the end, depending on 
how he is doing with the feeding. To burp your baby you can put his head on 
your shoulder. Then rub or pat his back. It is not unusual to see a small amount 
of spitting up when the baby burps. Babies may not always need to burp. 

 

:URINATION                                                                                                               التبول:
یجب أن یكون ھناك . لكونھ من المستحیل أن نعرف بالضبط الكمیة التي تناولھا طفلك، نحتاج إلى مراقبة عدد الحفاضات المبلّلة

كل یوم، .  األول من العمر وحفّاضتین على األقل للطفل في یومین من العمرلة واحدة على األقل للطفل في الیوم حفّاضة مبلّ 

 -سبع أیام؛ بعد ذلك سوف یكون للمولود حوالي  ةسبعینبغي أن یزداد عدد الحفّاضات المبلّلة حفّاضة واحدة حتى یبلغ الطفل 

 .ذلك، اتصلي بطبیب طفلك لا لم یحصإذ. حفاضات مبلّلة في الیوم الواحد ثمان

Since it is impossible to know exactly how much your child is eating, you need 
to monitor the number of wet diapers. A one day old should have at least one 
wet diaper that day and a two day old should have at least two wet diapers per 
day. Each day, the number of wet diapers should increase by one until the baby 
is 7 days old; after that the baby will have around 7-8 wet diapers per day. If 
your child is not meeting this expectation, call your baby’s doctor. 

 

 :STOOLING                                                                                                                البراز:

كلما یبدأ طفلك بالرضاعة أكثر، سوف یصبح . أسود/ھذا البراز سمیك ومخضر. ویسمى براز طفلك أول یوم أو یومین بالعقي

من الطبیعي لألطفال الرضع النخر وبذل جھد ویحمر . بما یقوم بالتبّرز مع كل رضعةور. البراز أصفراً وبھ حبوب وخفیفاً 

بطبیب  يأو یحتوي على الدم، اتصل اً إذا كان البراز صلب. وھذا ال یعني أنھ یعاني من اإلمساك. لونھم والبكاء أثناء التبّرز

 .الطفل

Your baby’s bowel movements the first day or two are called meconium. These 
stools are thick and greenish/ black. As your baby begins to feed more, his 
stools will become yellow, seedy, and loose. He will probably stool with each 
feeding. It is normal for babies to grunt, strain, turn red, and cry with bowel 
movements. This does not mean he is constipated. If his stools are hard or 
contain blood, call his doctor. 

 

:WEIGHT                                                                                                                    الوزن:
نتوقع . بشأن فقدان طفلك الكثیر من الوزن ةقلق يمع طبیب طفلك إذا كنت يتحدث. سیفقد جمیع األطفال بعض الوزن بعد الوالدة

 ثالثینأو (سوف یكتسب معظم الرضع حوالي أوقیة . أیام من العمرعشرة طفال إلى وزنھم عند الوالدة بحلول أن یعود األ

 !وھذا حوالي نصف باوند في األسبوع -یومیاً خالل الشھر األول) غراماً 

All babies will lose some weight after birth. Talk with your baby’s doctor if you  
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are worried your baby has lost too much weight. We expect babies to be back to 
their birth weight by 10 days of age. Most babies will gain about an ounce (or 30 
grams) per day for the first month - that’s about a half a pound per week! 

 

 :JAUNDICE                                                                                                               الیرقان:

على الرغم من أن الیرقان شائع جداً، . قد یكون بیاض عیون طفلك أصفر. الیرقان ھو عندما یكون للمولود الجدید بشرة صفراء

یمكنك مساعدة طفلك على تجنب الیرقان بالرضاعة . حدوث مشاكل خطیرةإلى أنھ قد یتطلب عالجاً عند بعض الرضع لمنع 

 .مع طبیب طفلك يأن طفلك یبدو أصفر أو برتقالي، تحدث ینتعتقد يإذا كنت. المتكررة

Jaundice is when your new baby has yellow looking skin. The whites of your 
baby’s eyes may be yellow. Although jaundice is very common, in some babies 
it can require treatment to prevent serious problems. You can help your baby 
avoid jaundice by feeding frequently. If you think your baby looks yellow or 
orange, talk with your baby’s doctor. 
 

 NORMAL NEWBORN BEHAVIOR                              السلوك العادي لحدیثي الوالدة
قد یكون من الصعب أن نفھم ما ھي التصرفات التي تدعو إلى . األیام القلیلة األولى في المنزل ستكون وقتاً عظیماً لالستكشاف

وفیما . المحتمل أنھا غیر مؤذیةھناك قاعدة جیدة تقول بأنھ إذا كان الطفل ال یمانع ھذه السلوكیات، فمن . القلق وما ھو عادي

 :یلي بعض السلوكیات المعتادة المتوقعة في األسابیع القلیلة األولى من حیاة الطفل

The first few days at home will be a great time of discovery. It can be difficult 
to understand what is concerning behavior and what is normal. A good rule of 
thumb is if the infant does not seem to mind the behavior, it is likely harmless. 
Here are some normal behaviors that can be seen in the first few weeks of life:
 

chin trembling and lower lip quivering   ارتجاف الذقن وارتعاش الشفة السفلى •

hiccups  الحازوقة/ واقالف •

sneezing   العطاس •

stuffy nose   انسداد األنف •

burping and spitting up   التجشؤ واالسترجاع •

 passing gas إخراج الغازات  •

straining with bowel movements   الشد أثناء التبرز •

yawning   التثاؤب •

 أثناء البكاء أو إذا جفل ارتجاف أو ارتعاش الذراعین والساقین •
trembling or jitteriness of the arms and legs during crying or if he startles
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 NEWBORN CARE                                                            رعایة الطفل حدیث الوالدة
 :BATH TIME                                                                                                     وقت االستحمام:

یمكن أن تكون عملیة استرخاء للطفل، ولذلك قد تفضلین أن تقومي . بعض األطفال یحبون االستحمام وآخرون یكرھونھ

نجة حتى یسقط جذع الحبل السري، نحن نوصي باالستحمام فقط باستخدام إسف". االنزعاج"بتحمیمھ في المساء أو أثناء فترة 

ال . استخدمي صابوناً خفیفاً وتأكدي من شطف الطفل جیداً  بالماء عند االنتھاء. أسابیع من العمر أسبوع إلى أربعةعادة ما بین 

 .ینصح باستخدام بودرة األطفال والمرطبات والزیوت

Some babies like baths, others hate them. It can be a relaxing experience for the 
child, so you may want to bathe him in the evening or during a “fussy” period. 
We recommend giving only a sponge bath until the umbilical stump falls off, 
usually between 1 - 4 weeks of age. Use a mild soap and be sure to rinse the 
child well with water when you are done. Baby powders, lotions, and oils are 
not recommended. 
 

 :UMBILICAL CORD                                                                                           الحبل السري:

. لیس ھناك حاجة لتنظیفھ بشكل روتیني. نظّفي جذع الحبل السري بإسفنجة أو منشفة إذا وصل البول أو البراز إلى المنطقة

إذا كان ھناك نزیف، استخدمي مندیل ورقي واضغطي على المنطقة . یة صغیرة من النزیف لیس من غیر المألوف رؤیة كم

إذا كان لجدع الحبل السري رائحة أو إذا احمرت المنطقة . وإذا استمر النزیف، اتصلي بعیادة الطبیب. دقائق عشرة بشدة لمدة 

 .أو أفرزت سوائل، اتصلي بعیادة الطبیب

Clean the umbilical stump with a sponge or washcloth if urine or stool gets on 
the area. There is no need to clean it routinely. A small amount of bleeding is 
not unusual. If there is bleeding, use a tissue and hold the area tightly for 10 
minutes. If the bleeding continues, call the doctor’s office. If the umbilical 
stump has an odor or if the area is becoming red or has drainage, call the 
doctor’s office. 
 

 :GENITALS, BOYS                                                                           :  التناسلیة، األوالداألعضاء 
. فوق طرف القضیب -وھي جلدة الذكر التي تقطع في الختان لحدیثي الوالدة -یجب أن ال تسحب القلفة للخلف  –غیر المختون 

بعد السنوات القلیلة األولى من الحیاة، ستصبح . ت مبكر جداً یمكن أن یسبب  ندباً وضرراً في الجلددفع قلفة ابنك للخلف في وق

 .وحتى ذلك الوقت، اغسلي خارج القضیب بالماء والصابون. القلفة قابلة لالنسحاب تدریجیا

Not circumcised — A newborn’s foreskin should not be pulled back over the 
tip of the penis. Pushing your son’s foreskin back too early can cause scar 
tissue formation and damage. After the first few years of life, the foreskin will 
gradually become more retractable. Until this time, wash the outside of the 
penis with soap and water. 

على القضیب حتى ال یلتصق ) الفازلین(أبقي كمیة صغیرة من ھالم البترول . ستظھر المنطقة مسلوخة ومؤلمة –مختون ال

، یومین -یوم في غضون . حتى تتعافي المنطقة) یمنع االستحمام(إغسلي المنطقة برفق بالماء وال تغمریھا في الماء . بالحفاظ
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بعد . وھذا طبیعي فأنسجة جدیدة تنمو. غالفاً اصفراً یغطي طرف القضیب نستریستالحظین تحسناً على التورم واالحمرار و

 .وفي ھذا الوقت، یمكنك التوقف عن إضافة ھالم البترول. أیام، سوف یلتئم الجلد تماما خمسة  –أربعة حوالي 

Circumcised — the area will look raw and sore. Keep a small amount of 
petroleum jelly (Vaseline) on the penis so that it will not stick to the diaper. 
Wash the area gently with water and do not immerse in water (no baths) until 
the area has healed. Within 1-2 days, you will notice a decrease in swelling and 
redness and see a yellow covering on the tip of the penis. This is normal, new 
tissue growth. After about 4-5 days, the skin will be completely healed. At this 
time, you can stop applying petroleum jelly. 
 

:GENITALS, GIRLS                                                                             األعضاء التناسلیة، البنات:
ینبغي . تتوقف ھذه اإلفرازات العادیة في غضون بضعة أسابیع. من الممكن رؤیة إفرازات مھبلیة شفافة أو حتى ملطخة بالدم

للمساعدة في تقلیل خطر اإلصابة ) من منطقة البظر نحو فتحھ الشرج(لیة من األمام إلى الخلف علیِك مسح األعضاء التناس

 .كما یجب فصل الشفرین وتنظیف المنطقة بلطف. بالتھابات المثانة

A white, clear or even blood tinged vaginal discharge can be seen. This normal 
discharge will stop in a few weeks. You should wipe the genitals from front to 
back (from the clitoris area towards the anus) to help decrease the risk of 
bladder infections. You should also separate the labia and clean the area gently. 
 

 :NAILS                                                                                                                      األظافر: 
یمكنك إنجاز ھذا . نوصي بتقلیم األظافر حتى ال یخدش الطفل نفسھ. كما تكون حادة جداً . أظافر الرضیع ناعمة وتنثني بسھولة

وأفضل وقت عادة للعنایة باألظافر ھو عندما . مقص األظافرباستخدام مبرد األظافر، أو مبرد ورقي، أو مقراضھ صغیرة، أو 

 .یكون الطفل نائماً أو خالل فترة الرضاعة

Baby nails are soft and easily bent. They also happen to be very sharp. We 
recommend trimming the nails so that the baby does not scratch himself. You 
can accomplish this with a nail file, emery board, small clippers, or nail 
scissors. Usually the best time to do nail care is when the baby is asleep or 
feeding. 
 

 :CLOTHING                                                                                                            المالبس: 
في الطقس البارد، البسي . ال یحتاج األطفال الرضع مالبس إضافیة عندما یكونون في الداخل. البسي طفلك كما تلبسین نفسك

خالل أشھر الصیف، حاولي الحد من التعرض ألشعة الشمس، . وغطي رأس طفلك بقبعة. طفلك على نحو مناسب عند الخروج

تجنبي مالمسة جلد طفلك لمقعد السیارة الذي كان في . مالبس خفیفة وقبعة ستحمي جلد طفلك. بسھولة فإن جلد الطفل یحترق

 .الشمس نظراً ألنھ یمكن أن یصبح ساخنا ما فیھ الكفایة لیسبب الحروق

Dress your baby as you would dress yourself. Babies do not need extra clothing 
while indoors. In cold weather, dress your baby appropriately when you go 
outside. Cover your baby’s head with a hat. During the summer months, limit 
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exposure to sunlight since baby skin sunburns easily. Lightweight clothing and 
a hat will protect your baby’s skin. Prevent your baby’s skin from touching a car 
seat that has been in the sun since it can become hot enough to cause burns. 

  
 CRYING                                                                                                   البكاء

قد یبكي بعض األطفال ببساطة أكثر من غیرھم، وھذا ال یعني . السبب يقد یبدأ البكاء ویتوقف ولن تعرف. البكاء طبیعي

عندما یبكي طفلك، فانھ یحتاج إلى معرفة أن ھناك شخص . ال تقلقي بشأن تدلیل طفلك. بالضرورة أن ھناك خطأ ما مع طفلك

ومع ذلك، إذا كان طفلك یبكي بدون . إذا كان طفلك في بیئة آمنة، فالبكاء بحد ذاتھ لیس ضاراً . قریب یوفر لھ الراحة ویعتني بھ

 .اتصلي بطبیبھھذا للقلق، ف توقف في أي عمر بین سن الوالدة إلى شھرین، أو دعاكِ 

Crying is normal. Crying may start or stop and you may not know why. Some 
babies may simply cry more than others and this does not necessarily mean 
something is wrong with your baby. Do not worry about spoiling your baby. 
When your baby cries, she needs to know that someone is there to comfort and 
take care of her. If your baby is in a safe environment, her crying in itself is not 
harmful. However, if your baby is ever inconsolable at any age but especially 
between the ages of birth to 2 months or you are concerned that your baby is 
sick, call her doctor. 

 
 ?What do you do if your baby is crying                                       إذا كان طفلك یبكي؟ العملماذا 
لدى بعض . وثیابھ لیست ضیقة جداً  من أن طفلك غیر جائع أو یعاني من الغازات أوالتعب أوالبلل أوالحرارة أو البرودة، يتأكد

یرتاح بعض األطفال . األطفال الرغبة في المزید من المص وإعطاءه اللھایة قد تساعده، وكذلك االحتضان والمالمسة الجسدیة

ط و التقمی. بحركة المشي اإلیقاعیة أو الھز أو ركوب السیارة أو ركوب العربة أو أرجوحة الطفل او حملھ بحمالة أطفال أمامیة

في بعض األحیان، أصوات رادیو ھادئة أو صوت تكتكة الساعة العالي . ر وضعیة الطفل بصورة متكررة تساعده أحیاناً یتغی

حتى األطفال الصغار جداً یحبون التنشیط االجتماعي وقد یھدأون عند االبتسام لھم أو . تساعد على تھدئة األطفال الرضع

 .التحدث إلیھم واللعب معھم

Make sure your baby is not hungry, gassy, tired, wet, hot or cold, and his 
clothing is not too tight. Some babies desire more sucking so a pacifier may 
help, or try more cuddling and physical contact. Other babies are comforted by 
the rhythmic motion of walking, rocking, patting, car rides, stroller rides, baby 
swings, or being carried in a front carrier. Swaddling or frequent position 
changes sometimes help. Sometimes, the sounds of a soft radio or the loud 
ticking of a clock soothe babies. Even very young babies love social stimulation 
and may settle down when you smile, talk, and play with them. 

 يتذكر. العنایة بطفلك یمكن أن یكون ممتعاً، لكن عندما ال یتوقف طفلك عن البكاء، یمكن أن تصبح العنایة بالطفل  مزعجة جداً 

قد یصاب اآلباء ومقدموا الرعایة   .عھ بالنسبة ألي مقدم رعایةوحدك والبكاء دون توقف ھو شيء یصعب التعامل م لستِ  أنتِ 

فكري كم تحبین بمقدار حبك لطفلك . نفساً عمیقاً  عشرینفي سریره، اجلسي وأغمضي عینیك وخذي ضعي الطفل . باإلحباط
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  وط األزمات االتصال بأحد خط. لتعطي نفسك استراحة الزمة، اتصلي بصدیق موثوق بھ أو قریب أو جار لمجالسة الطفل

)1-800-4-A-CHILD .(ال أحد یعتقد أنھ سیقوم برج الطفل . ناقشي ھذه االقتراحات مع أي شخص قد یتولى رعایة طفلك

من األیام أو أن أي من مقدمي الرعایة یمكنھم القیام بذلك، ولكن تظھر البحوث أن البكاء ھو العامل رقم واحد الذي یدفع في یوم 

 .یذاء األطفالمقدمي الرعایة لرج وإ

Taking care of your baby can be enjoyable but, when your baby will not stop 
crying, caring for the baby can be very upsetting. Remember that you are not 
alone and non-stop crying is difficult for all caregivers to cope with. Parents 
and caregivers may become frustrated. Put the baby in his crib, sit down, close 
your eyes, and take 20 deep breaths. Think about how much you love your 
baby. To give yourself a needed break, call a trusted friend, relative, or neighbor 
to watch the baby. Call one of the crisis hotlines (1-800-4-A-CHILD). Share these 
suggestions with anyone who will be caring for your baby. No one thinks he or 
she will ever shake an infant or that another caregiver will shake a baby, but 
research shows crying is the number one trigger leading caregivers to violently 
shake and injure babies. 
 

 TAKING YOUR BABY’S TEMPERATURE                       قیاس درجة حرارة طفلك
تقاس درجات الحرارة األكثر دقة عن . أن طفلك مریض ینتعتقد لیس من الضروري أخذ درجة حرارة طفلك إال إذا كنتِ 

بعض الفازلین على  يضع. طفلك یستلقي على بطنھ يجل أخذ درجة الحرارة عن طریق المستقیم، ضعمن ا. طریق المستقیم

 نصف – ربعمیزان الحرارة بلطف في المستقیم حوالي  يأدخل ).فتحة الشرج(نھایة میزان الحرارة الشرجي وعلى المستقیم 

مئة إذا كانت درجة حرارة طفلك أعلى من .  حرارةحتى یشیر میزان الحرارة إلى االنتھاء من أخذ ال طفلكِ  يأمسك. بوصة

 ال تعطي األدویة لطفلك إال بعد استشارة الطبیب أو الممرضة. بالطبیب ي، اتصل)مئوي ثمان وثالثون(فھرنھایت  فاصلة أربعة

It is not necessary to take your baby’s temperature unless you think your baby 
is sick. The most accurate temperature is taken rectally. To take a rectal 
temperature, have your baby lie on his stomach. Put some petroleum jelly on 
the end of the rectal thermometer and on the rectum (the opening of the anus). 
Put the thermometer gently into the rectum about ¼ to ½ inch. Hold your baby 
still until the thermometer signals that it is done.  If your baby’s temperature is 
greater than 100.4 F (38.0 C), call the doctor. Do not give your baby medications 
until you speak with a nurse or doctor 

 
 CAR SEATS                                                                                  مقاعد السیارة

 رحلتھم من بدءاً  للخلف مواجھ سیارة مقعد في الرضع یركب أن میتشیجان والیة قانون یتطلب: مقاعد السیارة في میتشیجان
من مقاعد السیارة تستخدم بشكل غیر خمسة وسبعون بالمئةأكثر من  .العمر من سنتین وحتى المستشفى من المنزل إلى األولى

. استخدام مقعد السیارة بشكل صحیح ھو أحد أھم األشیاء التي یمكنك القیام بھا إلبقاء طفلك آمنا في السنوات األولى. صحیح

 بالرقم ياتصل. المحطات االجتماعیة لتركیب مقعد السیارة في مقاطعة واشتیناو ومقاطعة لیفینغستونلعدید من تتوفر 
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ألخذ موعد مع فني سالمة الركاب لألطفال المعتمد للتحقق من صحة تركیب المقعد والتأكد من أن طفلك  734-763-2251

 .مربوط بشكل صحیح

Michigan Car Seats: Michigan state law requires that infants ride in a rear-
facing car seat starting with their first ride home from the hospital and until 
they are two years old. More than 75% of car seats are not used correctly. 
Using a car seat properly is one of the most important things you can do to 
keep your child safe in the early years. Several community car seat fitting 
stations are available in Washtenaw County and Livingston County. Call 734-
763-2251 to make an appointment with a Certified Child Passenger Safety 
Technician to have the installation of your seat checked and to make sure your 
child is buckled correctly. 

 www.cert.safekids.orgفي مجتمع آخر غیر واشتیناو أو لیفینغستون، الرجاء البحث في الموقع  ینتعیش إذا كنتِ 

 .للعثور على فني قریب منك

If you live in a community other than Washtenaw or Livingston please search 
www.cert.safekids.org to find a technician near you. 

 
في الموقع " Mott Buckle Up"على المزید حول سالمة مقعد السیارة و برنامج  يتعرف

http://www.mottchildren.org/about- us/mott-buckle  أو عن طریق االتصال على ھاتف رقم 

734-763-2251. 

Learn more about car seat safety and Mott Buckle Up at 
http://www.mottchildren.org/about- us/mott-buckle or by calling 734-763-
2251. 

 

 SAFE SLEEP                                                                                    النوم اآلمن
اتخاذ . ضروريساعة یومیاً، لذا فإن التأكد من توفر مكان آمن لنوم طفلك ھو أمر  عشرونسوف ینام طفلك لما یقارب 

والوفاة بسبب الظروف غیر اآلمنة ) SIDS(االحتیاطات الالزمة لضمان أمن النوم مھم في منع متالزمة موت الرضع المفاجئ 

القیام بھا أنت واآلخرین الذین یعتنون بطفلك للحد من خطر وفاة األطفال  كوھناك العدید من األشیاء التي یمكن. من النوم

ممارسات النوم السلیم ینبغي أن تتبع في كل األوقات بغض النظر عن ما إذا كنت في المنزل أو بعیداً یرجى تذكر أن . الرضع

 .وبغض النظر عن الوقت من النھار أو اللیل

Your baby will sleep for up to a total of 20 hours per day so making sure your 
baby has a safe place to sleep is crucial. Taking precautions to ensure safe sleep 
is important in preventing sudden infant death syndrome (SIDS) and death 
from unsafe sleep conditions. There are many things that you and others who 
care for your baby can do to reduce the risk of infant death. Please remember 
that safe- sleep practices should be followed at all times regardless of whether 
you are at home or are away and regardless of the time of day or night. 
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 GUIDELINES FOR SAFE SLEEP                                          إرشادات للنوم اآلمن

من أن األجداد  يتأكد .أو على الجانبین بطونھم على الرضعأن ال ینام  وینبغي .النوم عند ظھره على دائماً  لكطف يضع .1

والمربیات ومقدمو خدمات رعایة الطفل وأي شخص آخر قد یقوم برعایة الطفل على علم بأنھ ینبغي أن ینام الطفل دائماً 

 .على ظھره

Always place your baby on her back to sleep. Babies should NOT sleep on 
their stomachs or on their sides. Make sure grandparents, babysitters, 
childcare providers, and anyone else who may be caring for the baby are 
aware that she should always sleep on her back. 
 

 على ینام أن ینبغي ال .ملبس بشرشف مغطى السالمة شروط یوافق سریر راشف مثل ثابت، سطح على طفلك يضع .2

 .ت أو الفرواتالبطانیا مثل لینة مواد

Place your baby on a firm surface, such as a safety-approved crib 
mattress, covered with a fitted sheet. She should not sleep on soft 
materials like blankets or sheepskins. 
 

 أن یمكن األمر، لزم إذا .طفلك نوم منطقة خارج السریر ومصدات اللینة واللعب والوسائد واللحف البطانیات يأبقِ  .3

 .قیقة أو  بیجامة ذات القدم للحفاظ على الدفء في الفصول الباردةر طبقات طفلك یرتدي

Keep blankets, quilts, pillows, soft toys, and crib bumpers out of your 
baby’s sleep area. If necessary, your baby may be dressed in thin layers 
or a footed sleeper to keep warm in colder seasons. 

 الرجاء التقمیط، استخدام یتم كان إذا. تقمیطھم عند بالراحة الرضع بعض یشعر قد مباشرة، الوالدة بعد ما فترة وخالل

 اً مقّمط طفلك یكون ال أن وینبغي صدره عبر طفلك یديّ  تمتد أن ینبغي ال. الالزم من أكثر الطفل تدفئة عدم من تأكدال

 او الطفل وجھ من جداً  قریباً  التقمیط غطاء یكون أن ینبغي ال. طفلك تنفس على تؤثران أن یمكن الحالتین كلتا – بشدة

 والذي القماط لحل احتماالً  وأكثر نشاطا أكثر الرضیع یصبح عندما مرالع من شھرین بعد التقمیط وقف ینبغي. رأسھ

 .الطفل خنق في یتسبّب أن یمكن

During the immediate postpartum period, some babies may be comforted by 
being swaddled. If swaddling is used, please make sure you baby does not 
get overheated. Your baby’s arms should not be across his chest and your 
baby should not be swaddled too tightly— both situations could interfere 
with your baby’s breathing. The swaddling blanket should not be too close 
to the baby’s face or head. Swaddling should be discontinued by 2 months of 
age when infants are more active and more likely to displace the swaddling 
blanket which can suffocate the baby. 
 

 .Do not allow smoking around your baby.طفلك من بالقرب بالتدخین يتسمح ال .4
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 أن ینبغي ذلك، ومع  .ینام األطفال الرضع في نفس غرفة األبویناتضح بأن خطر الوفاة المفاجئ لألطفال یقل عندما  .5

 أسرة في للرضع مرة أربعون أعلى االختناق خطر. آخر شخص أي مع أو معك ولیس بھ الخاص نومھ مكان في طفلك ینام

 یشكل نذراعی ذو كرسي على او أریكة على رضیع طفل مع النوم. األطفال أسرة في الموجودة تلك مع مقارنة الكبار

 أكبر خطرا

The risk of SIDS has been shown to be less when babies sleep in the same 
room as a parent. However, your baby should sleep in his own sleep space 
and not with you or any other person. The risk of suffocation is 40 times 
higher for infants in adult beds compared with those in cribs. Sleeping with 
an infant on a couch or armchair is even more dangerous.  
 

 ولیس للنوم طفلك وضع عند اللھایة تستخدم أن ینبغي .لألطفال المفاجئ الوفاة خطر من یقلل النوم أثناء لھایة استخدام .6

 یرضع طفلك كان إذا. أخذھا على اجباره ینبغي فال اللھایة، أخذ طفلك رفض إذا. فلكط ینام ان بعد فمھ في بادخالھا

 Pacifier useاللھایة تقدیمھ قبل) واحد شھر أو( جیدا الطفل تغذیة یتم حتى االنتظار یمكنك طبیعیة، رضاعة
during sleep decreases SIDS. The pacifier should be used when placing your 
baby down for sleep and not be inserted once your baby has fallen asleep. If 
you baby refuses the pacifier, she should not be forced to take it. If your baby 
is breastfeeding, you can wait until the baby is feeding well (or 1 month) before 
introducing the pacifier.  

 مریحة الغرفة حرارة درجة إبقاء وینبغي للنوم خفیفة مالبس طفلك يتلبس أن ینبغي .النوم أثناء یسخن طفلك يتدع ال .7

 األطفال وفاة خطر من أیضا ویزید سخونة لطفلك یسبب أن یمكن المفرط التقمیط. خفیفة مالبس في الكبار یناسب ما

.الرضع

Do not let your baby overheat during sleep. Your baby should be lightly 
clothed for sleep and the room temperature should be kept comfortable for a 
lightly-clothed adult. Over-bundling can cause your baby to become too hot and 
also increases the risk for infant death 

 

ي منھا بما فیھ الكفایة إلظھار أن ھذه ألم یتم اختبار  .لتي تدعي الحد من مخاطر الوفاة المفاجئ لألطفالتجنب المنتجات ا  .8

المنتجات فعالة أو آمنة.

Avoid products that claim to reduce the risk of SIDS. None have been tested 
sufficiently to show that these products are effective or safe. 

 على الطفل وضع وقت" يوفر .واحد جانب على مسطح أو الشكل غریب طفلك رأس یكون أن من احتمالیة تقلیل .9

 إلى أسبوع من السریر في طفلك علیھ ینام الذي االتجاه يغیر. االشراف وتحت مستیقظا طفلك یكون عندما" البطن

 Reduce the chance.الھزازة والمقاعد حماالت،وال السیارات مقاعد في الوقت من الكثیر قضاء يتجنب. آخر
that your baby’s head will be misshapen or flat on one side. Provide “tummy 
time” when your baby is awake and supervised. Change the direction that your 
baby lies in the crib from one week to the next. Avoid too much time in car 
seats, carriers, and bouncers.  
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 ?WHEN SHOULD YOU CALL THE DOCTOR               متى یجب االتصال بالطبیب؟
 Breathing difficulties or turning blue   صعوبات في التنفس أو االزرقاق •

 The baby’s skin and eyes look yellow (jaundice)   )الیرقان(بشرة وعیون الطفل تبدو صفراء  •

وھذا یمكن أن یكون بسبب عدم االلتقاط الصحیح  للثدي أو عدم الرضاعة كما كان من قبل، والنوم بسرعة  – ال یتغذى جیداً  •

 .عند الثدي أو عدم شرب أوقیة واحدة على األقل من الزجاجة خالل كل وجبة

Not feeding well — this can be poor latching onto the breast, not nursing as 
long as before, falling asleep quickly at the breast, or not taking at least one 
ounce from the bottle at each feeding 

 ساعات خمسشدة النعاس لدرجة ال یستطیًع التغذیة أو لم یتغذى ألكثر من  •
Too sleepy to feed or has not fed in more than 5 hours

یجب أن یبّول الطفل مّرة واحدة على األقل في الیوم األول من العمر ومّرتین على األقل للطفل ذو الیومین من  :قلّة التبّول  •

مّرات ثمان  –سبع بعد ذلك سوف یبّول الطفل. أیام من العمر سبعةویستمر ھذا في التزاید كل یوم حتى یبلغ الطفل .  العمر

 .الواحد في الیوم

Not making the expected number of wet diapers. A one day old should have 
one wet diaper and a two day old should have two wet diapers. This continues 
to increase each day until the baby is 7 days old. After that the baby will have 
around 7-8 wet diapers per day. 

 تبّرز مرة واحدة على األقل یومیاً في األیام الخمسة األولى من الحیاة/ ال خروج •
Not stooling at least once per day in the first 5 days of life 

 Vomiting   قيء •

 Sweating with feedings  التعرق مع الوجبات •

 .ینبغي أن تؤخذ درجة الحرارة عن طریق المستقیم ).مئوي ثمان وثالثون( فھرنھایتمئة قاصلة أربعة  منأكثر حمى  •
Fever over 100.4 F (38.0 C). The temperature should be taken rectally 

 Inconsolable crying for an hour or more   البكاء الشدید لمدة ساعة أو أكثر •

 تسرب أو رائحة كریھة من جدعة الحبل السري •
Oozing or a foul odor from the umbilical stump 

 طفلك ینقد تضر بأنكِ  ةقلق يتصبح مشاعرك خارج نطاق السیطرة أو تكون •
Your emotions are getting out of control or you are worried you may harm your  

baby 

Anytime you are worried about your child   بشأن طفلك ةقلق يفي أي وقت تكون •
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 University of Michigan   جامعة میتشیجان
 طب األطفال وطب البالغین/طب األطفال وعیادات طب األسرة

Pediatrics, Adult Medicine/Pediatric and Family Medicine Clinics 
 

 واألطفال للنساء Briarwood مركز
 البالغین والشباب

Briarwood Center for 
Women, Children, and 
Young Adults  
Building 2 
400 E. Eisenhower Parkway, 
Suite B 
Ann Arbor, MI 48108 
(734) 232-2600 
 

 الصّحي Brighton مركز
Brighton Health Center 
8001 Challis Road 
Brighton, MI  48116  
(810) 227-9510 
 

 الصّحي Canton مركز
Canton Health Center 
1051 N. Canton Center Road 
Canton, MI  48187  
(734) 844-5400 
 

 الصّحي Corner مركز
Corner Health Center 
47 N. Huron 
Ypsilanti, MI  48197  
(734) 484-3600 
 

 والشیخوخة للصحة آربور آن شرق مركز
East Ann Arbor Health and 
Geriatrics Center 
4260 Plymouth Road Ann 
Arbor, MI   48109  
(734) 647-5680 
 

Howell لطب األطفال 
Howell Pediatrics 
711 Byron Road 
Howell, MI  48843  
(517) 548-1020 
 
 
 
 
 

 طب الكبار وطب األطفال
ADULT MEDICINE AND 
PEDIATRICS 
 

 الصّحي  Cantonمركز 
Canton Health Center  
1051 North Canton Center 
Canton, MI  48187  
(734) 844-5400 
 

 مركز شرق آن آربور للصحة والشیخوخة
East Ann Arbor Health and 
Geriatrics Center 
4260 Plymouth Road Ann 
Arbor, MI  48109  
(734) 647-5670 
 

 طب األطفال العام
GENERAL PEDIATRICS 
 

 الصّحي Northville مركز
Northville Health Center 
39901 Traditions Drive 
Suite 240 
Northville, MI  48168  
(248) 305-4400 
 

   الصّحي Saline مركز
Saline Health Center   
700 Woodland Drive East 
Saline, MI  48176  
(734) 429-2302 
 

 الصّحي آربور آن غرب مركز
West Ann Arbor Health 
Center 
4900 Jackson Rd., Ste. A Ann 
Arbor, MI  48103  
(734) 998-7380 
 

 الصّحي Ypsilanti مركز
Ypsilanti Health Center 
200 Arnet Street, Suite  200  

Ypsilanti, MI  48198  
(734) 484-7288 

 طب األسرة 
FAMILY MEDICINE 
 

Briarwood العائلة لطب 
Briarwood Family Medicine 
Building 10 
1801 Briarwood Circle  
Ann Arbor, MI  48109  
(734) 998-7390 
 

 الصّحي Chelsea مركز
Chelsea Health Center 
14700 East Old U.S. Highway  
12, Chelsea, MI  48118  
(734) 475-1321 
 

 العائلة لطب Dexter مركز
Dexter Family Medicine 
7300 Dexter-Ann Arbor 
Road, Suite  110  
Dexter, MI  48130  
(734) 426-2796 
 

 Dominos Farms في العائلة طب
Family Medicine at 
Domino’s Farms 
24 Frank Lloyd Wright Drive 
Ann Arbor, MI  48106  
(734) 647-5640 
 

Livonia العائلة لطب 
Livonia Family Medicine 
20321 Farmington Road 
Livonia, MI  48152  
(734) 473-4300 
 

 الصّحي Ypsilanti مركز
Ypsilanti Health Center 
200 Arnet Street, Suite  200  
Ypsilanti, MI  48198  
(734) 482-6221 

 

 



  

 RESOURCES                                                                                         الموارد
                          University of Michigan Health System     النظام الصّحي لجامعة میتشیجان

www.med.umich.edu 

 

 انقر على المراكز الصحیة لجامعة میتشیجان والسیر الذاتیة لألطباءللحصول على معلومات حول 

 "Find a Doctor / Clinic ." للحصول على معلومات حول مجموعة متنوعة من المواضیع الصحیة انقر على

"Health Topics." 

For information about U-M Health Centers and physician biographies click on 

“Find a Doctor / Clinic”. For information about a variety of health topics click 

on the “Health Topics.” 

 

 النظام الصّحي لجامعة میتشیجان

UNIVERSITY OF MICHIGAN HEALTH SYSTEM 

1500 E. Medical Center Drive  

Ann Arbor, MI 48109 

 

لمزید من المعلومات حول مراكزنا الصحیة والسیر الذاتیة لمزودي الرعایة ومواضیع صحیة، الرجاء زیارة موقعنا على شبكة 

 .اإلنترنت

For further information about our health centers, provider biographies and 

health topics, please visit our Web site. 

 

www.med.umich.edu 
 

 Marschall S. Runge, M.D., Ph.D., Executive Vice President for Medical Affairs; James میتشیجان لجامعة الصحي للنظام التابعون اإلداریون المسؤولون

O. Woolliscroft, M.D., Dean, U-M Medical School; T. Anthony Denton, J.D., MHA, Acting Chief Executive Officer, U-M Hospitals and 

Health Centers; Kathleen Potempa, Ph.D., Dean, School of Nursing. 

Executive Officers of the University of Michigan Health System: Marschall S. Runge, M.D., Ph.D., Executive Vice President for 

Medical Affairs; James O. Woolliscroft, M.D., Dean, U-M Medical School; T. Anthony Denton, J.D., MHA, Acting Chief Executive 

Officer, U-M Hospitals and Health Centers; Kathleen Potempa, Ph.D., Dean, School of Nursing. 

 Michael J. Behm, Mark J. Bernstein, Laurence B. Deitch, Shauna Ryder Diggs, Denise Ilitch, Andrea :میتشیجان والیة جامعة مجلس عضو

Fischer Newman, Andrew C. Richner, Katherine E. White, Mark S. Schlissel, ex officio. 

The Regents of the University of Michigan: Michael J. Behm, Mark J. Bernstein, Laurence B. Deitch, Shauna Ryder Diggs, 

Denise Ilitch, Andrea Fischer Newman, Andrew C. Richner, Katherine E. White, Mark S. Schlissel, ex officio. 
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.  اإلیجابي العمل و العنصریة التفرقة عدم یخص بما المطبقة الوالیة وقوانین الفیدیرالیة القوانین كل مع إیجابّیة/مسساویة عمل فرص یوفِر عمل صاحب بصفتھا,میتشیجان جامعة تلتزم

 أو الدین أو الجنسي المیول او أوالجنس العائلي الوضع او أوالعمر الوطني أواألصل اللون أو العرق على بناءاً  تمَیز وال األشخاص لكل المساویة الفرصة بسیاسة ملتزمة میتشیجان جامعة

 و المؤسسیة، للعدالة العام المدیر إلى الشكاوى او االستفسارات توجیھ الممكن من. للجامعة القبول وعملیة التربویة والنشاطات البرامج أو التوظیف في التجنید في المكانة أو الوزن أو الطول

-Administrative Services Building, Ann Arbor, Michigan 48109-1432, 734-763 2072, المؤسسّیة العدالة ودائرة ،IX/Section 504/ADA قرار منسق

0235, TTY 734-647-1388 .1817-764-734 بالرقم اتصل میتشیجان، جامعة عن أخرى لمعلومات  

The University of Michigan, as an equal opportunity/affirmative action employer, complies with all applicable federal and state laws 

regarding nondiscrimination and affirmative action. The University of Michigan is committed to a policy of equal opportunity for all 

persons and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, marital status, sex, sexual orientation, gender 

identity, gender expression, disability, religion, height, weight, or veteran status in employment, educational programs and activities, 

and admissions. Inquiries or complaints may be addressed to the Senior Director for Institutional Equity, and Title IX/Section 

504/ADA Coordinator, Office for Institutional Equity, 2072 Administrative Services Building, Ann Arbor, Michigan 48109-1432, 734-

763-0235, TTY 734-647-1388, institutional.equity@umich.edu. For other University of Michigan information call 734-764-1817. 

 .The Regents of the University of Michigan ,2015 ©                                                                                    .نمیتشیجا جامعة مجلس عضو 2015

Translated by UMHS Interpreter Services Program, 5/2016 

06802                                                            04/2015-5K/A 
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