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أأهھھھال بكك في   

جناحح ماكغفررنن لألموومة  
يیعملل منن أأجلل أأنن تكووني أأنتت ووموولووددكك االجدديیدد  Cambridge Health Allianceكلل ووااحدد منا في 

بالقرربب منن بعضكما االبعضض ططوواالل فتررةة إإقامتكك في االمستشفى.  
حيیثث أأننا نماررسس وونددعمم ما يیلي:  

االترراابطط بالجلدد مع ططفلكك منذذ ووالددتهھ ططوواالل فتررةة إإقامتكك  
- االبكاء يیقللل   
- يیحافظظ على ددففء ططفلكك   
- يیززيیدد منن االتقارربب بيینن ااألمم وواالططفلل   

االررعايیة بالتهھوويیدد/االمساكنة حتى تتمكني منن االتعررفف على ططفلكك منن االبدداايیة  
- يیمكنن االقيیامم بالعدديیدد منن ااألنشططة االررووتيینيیة أأثناء بقاء االططفلل في غررفتكك٬، بددال منن ووضعهھ في االحضانة   

كك مساعددتكك على بددء االررضاعة االططبيیعيیةعنايیة مخصصة لكك وولططفلكك٬، بما في ذذل  

ددررووسس ااألموومة لمعررفة كيیفيیة االعنايیة بنفسكك ووبططفلكك قبلل ااالنتقالل إإلى االمنززلل  

إإذذاا قررررتت  مصاصاتت ااألططفالل للتعررفف عليیهھا فقطط٬، بما أأنهھ ال يینصح باستخدداامم االمصاصاتت في ااألسابيیع ااألوولى.
ااستخدداامم االمصاصة٬، فسووفف تحتاجيینن إإلى إإحضارر ووااحددةة.  

االززيیاررةة االمحددددةة لألسررةةساعاتت   
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