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الى االتجاه تستطيع املساعده او للنصيحه
Kennemerland

Ik bekijk je van Top tot Teem

انا سوف افحصك من
 رأسك حتى اصابع القدمني 

.Topje van je hoofd
اعلى الرأس

.Puntje van je teen
نقطة أصابع القدمني 

 
! Tot zo

. We wachten hier op je
اراك الحقا!

نحن بانتظارك هنا .

     .cm 120
١٢٠ سم

?Hoe voel jij je vandaag
كيف تشعر

 نفسك اليوم .

 
Voor advies en hulp kunt je terecht bij Veilig Thuis 
Kennemerland 
Telefoonnummer: 0800-2000

  Veilig Thuis للنصيحه او املساعده تستطيع االتجاه الى
. Kennemerland

رقم الهاتف : ٠٨٠٠٢٠٠٠

Veilig Thuis
الهاتف : 08002000 رقم



Je mag alles 
vragen aan mij

Oké

Oké!Dit vind ik fijn 
en dat vind ik 
niet fijn...

   

هديه على تحصل سوف aشي كل فحص من الطبيب ينتهي وعندما
ذلك معه . بعد جيد بشكل متعاون كنت النك الطبيب من صغيره

اخر شخص او جدتك ، جدك ، والدتك ، والدك الى الطبيب سيعيدك
معهم . الطبيب يتحدث سوف االحيان بعض معه . في اتيت

السفلالسفل الرأس من الشامل الطبيالطبيالطبي الفحص هل
؟ مخيف 
 القدمنيالقدمني

بعد الطبيب اليعرفون النهم بلتوتر االطفال يشعر االحيان بعض في
االختصاصات- املتعدد مركز في مسبقا يتواجدون لم النهم او

. )الطفل)الطفل) معامله (اساءه
حقن يعطي ال الطبيب و الطبيب عند مخيفه اشياء تحدث ال ولكن

بلنسبه جيد ليس او جيد هو ما الى اإلشاره دائما ويمكنك ) . ويمكنك ) . ويمكنك ( إبره
الطبيب . عند كنت اذا ايضا ، لك

اذا يساعدك كيف جيدا يعلم وهو االطفال من الكثير يرى الطبيب

التوتر .  من بقليل تشعر كنت
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سم ١٢٠

تشعر كيف
اليوم . نفسك

في املتواجده العالمات جميع لرسم بمجسم الطبيب يستعني سوف
صوره . ومن بالتقاط الطيب يقوم االحيان بعض وفي عليه جسمك

الرسم . هذا برؤيه واألم لألب الطبيب يسمح ان املمكن

امليزان على تقف يدعك وسوف طولك بقياس ايضا الطبيب يقوم سوف

وزنك  هو كم ملعرفه

ان تستطيع انك كما ، تريد aشي أي عن تسأل ان تستطيع انك كما
ال . او الفحص اثناء مريح غير aشي وجدت اذا الطبيب تخبر
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الرأس من للجسمللجسم الشامل الفحص سيجريسيجري كيف
؟؟ القدمنيالقدمنيالقدمني اسفلاسفل حتى

بصحه تشعر كنت اذا يسألك وسوف معك الطبيب سيتحدث البدايه في
لديك كان اذا او ، قبل من املستشفى الى ذهبت اذا يسألك سوف ، جيده
تتواجد جيد .واين بشكل جسدك تعرف به . ألنك اخباره تريد خاص شي`

مضى الوقت من وكم جاءت اين من العالمات او الشامات او الندبات اماكن
وجودها . على

، عينيك ، شعرك يفحص يوف الطبيب جسدك، الطبيب يفحص ذلك بعد

شي`.  كل عام وبشكل وقدميك ساقيك و ذراعك و معدتك وبلطبع ، اسنانك

املناطق هناك واملقصود ، جسدك في الحساسه األماكن الى وايضا
معك . ذلك بكل يقوم سوف والطبيب . والطبيب . والطبيب الداخليه مالبسك تحت الحساسه

األماكن . هذه الى االشاره انت يمكنك بحيث


مركز 
متعدد

االختصاصات-
معامله (اساءه

).الطفل).الطفل).

الحقا! اراك
هنا . بانتظارك نحن
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؟ الشامل الطبيالطبي الفحص يجرى سوف 
 اين
الطبيب مع تذهب سوف ذلك الجميع . بعد مع بإيجاز يتحدث الطبيب
بمساعدتك سيقوم هناك اخر شخص يتواجد حيث ، الطبيب غرفه الى
بعقد او املالبس ارتداء او املالبس نزع املثال سبيل على االمر لزم اذا
سوف واألمهات األباء األثناء هذه لك . وفي صوره بأخذ او حذائك

اإلنتظار . غرفه في ينتظرون

او تجلس ان تستطيع بحيث للحركه قابل مريح سرير لديه الطبيب

للطبيب .  مكتب ايضا ويوجد ، عليه تستلقي
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الطبيب 
 عند
االختصاصات-( اساءه املتعدد مركز في

وهذا , طبيب الطفل ) يوجد معامله
xشي كل كان إذا يعرف أن يريد الطبيب
األطفال كل لذلك مايرام على معك يسير
سوف املركز هذا إلى يأتون سوف الذين

الطبيب . على يعرضون

Top- Teen تسمى للطبيب الزياره هذه
)القدمني)القدمني) ألسفل الرأس من شامل ( فحص

بهذا الطبي الفحص هذا سمي . لقد
كل يفحص سوف الطبيب الن االسم

القدمني . حتى الرأس اعلى من الجسم

من افحصك سوف انا
القدمني اصابع حتى رأسك

الرأس اعلى

القدمني أصابع نقطة
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متعدد مركز فيفي موجود انت ملذا
)الطفل)الطفل) معامله 
 اإلختصاصاتاإلختصاصات (اساءه

جيده معرفه على أنت اخر شخص أي مع أو والدك مع ستأتي أنت
)الطفل)الطفل) معامله -(اساءه اإلختصاصات متعدد مركز إلى معه

جدتك . أو جدك يكون ان ممكن
بعض الطفل )يعمل معامله -(اساءه االختصاصات متعدد مركز في

ولألمهات. لآلباء للطفل األفضل يريدون الذين األشخاص
طاوله على واألمهات اآلباء مع سيجلسون األشخاص وهؤالء

سوف وبلتالي يحدث ان يجب ماذا الجميع يعلم ثم ومن للتحدث

  القلق. من ملزيد حاجه ال بحيث جيد بشكل األمور تسير

اإلختصاصات- متعدد مركز في يعملون الذين األشخاص هؤالء
اخوانك مع حالك هو كيف يعلمو ان ) الطفل) الطفل) يريدون معامله (اساءه
معك يتحدث سوف اخوات . لذلك أو اخوه لديك كان إذا أخواتك و

وعندما عنك والجيده السيئه األشياء حول املركز هذا من ما شخص
غاضبا . او حزينا تكون

معامله اإلختصاصات -(إساءه متعدد مركز في
االباء إليه يأتي مكان عن عباره ) الطفل) الطفل) هو

االشياء بعض تحدث عندما واالطفال واالمهات
بكم . يتماالعتناء حيث ، املزعجه
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نشرح سوفسوف القصهالقصه هذههذه فيفيفي
مركزمركز فيفي تفعل سوف ماذا 
 لك
االختصاصات-(اساءه متعدد

).الطفل).الطفل). معامله


