
 

                                                                        
                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 

 

 
The Maternal Infant Health Program (MIHP) 

 (برنامج صحة األمومة والرّضع)
 ألسر الحوامل وآباء الرّضع معلومات

 
 

 ؟MIHPما ھو برنامج 
•  MIHP  ّع الذین لدیھم تأمین المدیكید ھو برنامج لزیارة النساء الحوامل واألطفال الرض

)Medicaid.في منازلھم ( 
 یقّدم البرنامج خدمات الدعم لحمل سلیم وموالید بصحة جیدة. •

                                                                                                                 
 

  
 ؟MIHPما ھي منافع االشتراك في برنامج 

 
 .أصحاء أكثرون ألمھات مشتركات في ھذا البرنامج ولداألطفال الذین ی •
 .األطفال كیفیة نموتتعلّم األسر في البرنامج  •
 .تحصل األمھات على مساعدة في الرضاعة الطبیعیة •

 
 

 
 ؟MIHPما األشیاء التي تقولھا المشتركات حول برنامج 

 .""تعلّمت األشیاء التي یجب علّي أن أتوقّعھا عندما كنت حامالً  •
 ھنا لإلجابة على أسئلتي."وجود أحد ... كان أمر رائع " •
 ."يقضاه الطبیب معمما قضوا وقتاً یشرحون لي األشیاء أكثر  . لقدنمو الرضیعتعلّمت أشیاء حول " •
 اً جیدة.""أعطوني كل المعلومات التي أحتاج إلیھا ألكون أمّ  •
الذھاب مع أوالدي  ي"أعجبني أنھم یقدمون لي خدمات مریحة للقدوم إلى منزلي. ولھذا، لم یتطلب من •

 إلى اجتماعاتھم."
 ."رائعة للغایة ال یمكنني السواقةكان وحملي فترة ثناء "كانت الزیارات المنزلیة أ •

 



 

 ؟نوأطفالھاألمھات الحوامل  MIHPكیف یساعد برنامج 
سبل الوصول إلى خدمات النقل للذھاب إلى المواعید  مساعدة في ستحصل النساء الحوامل في البرنامج على

ة بشؤون الوالدة أو الدروس التثقیفیة المعنیّ (النساء والرّضع واألطفال الصغار) و WIC الطبیة وبرنامج
ة من مھنیین في الرعایة الصحیة، كممرضة أو یتثقیف اآلباء. ستحصل النساء أیضاً على زیارات منزل

 :ألشیاء التالیةأخصائیة اجتماعیة. سیقوم مھني الرعایة الصحیة با
 

 .الرعایة السابقة للوالدة المساعدة في شؤونتقدیم  •
 أسئلة حول الحمل والمخاض والوالدة. اإلجابة على  •
 اإلجابة على أسئلة حول االعتناء بمولودك. •
المساعدة في شؤون الحصول على المواد الغذائیة أو مكان تقدیم  •

 للعیش فیھ.
المساعدة في شؤون تثقیفیة حول شراء المواد الغذائیة تقدیم  •

 الصحیة وتحضیرھا وأكلھا.
تأثیر على المساعدة في المشاكل الصحیة التي قد یكون لھا  •

الحمل كداء السكري أو الربو أو ارتفاع ضغط الدم أو االكتئاب 
 أو القلق.

لتكوني بصحة المساعدة في تنفیذ التغییرات التي تقررین اتخاذھا  •
أو المخدرات أو  كاإلقالع عن التدخین أو شرب الكحولجیدة، 

   تعاطیھا. اإلقالل من
أو  سوء معاملةالتي تكوني فیھا قلقة حول  المساعدة في الحاالت •

 عنف في حیاتك.
 اإلجابة على أسئلة حول تنظیم نسل األسرة (منع الحمل). •
االرتباط بالخدمات المقدمة في المجتمع المحلي، كدروس تثقیفیة حول الوالدة أو تقدیم سبل  •

المواد الغذائیة جمعیات خزائن األطفال التي تعطي مستلزمات األطفال مجاناً، أو برنامج 
 ، أو التدفئة والكھرباء.WICلدى 

 
 
 
 

 البرنامج على زیارة صفحةب يل، تفضّ MIHPلمزید من المعلومات حول برنامج 
 www.michigan.gov/mihp :يالتال الموقع اإللكتروني

 
 

صفحة البرنامج على زیارة ب يلتفضّ )؟ Medicaidأسئلة حول المدیكید ( كِ ھل لدی
أو االتصال ھاتفیاً   www.michigan.gov/medicaid الموقع اإللكتروني التالي:

 3195-642-800-1 بالرقم
                                           
 
 
 

كة مع إدارة ابالشر) Michigan State University(ناجمة عن برنامج أبحاث جرى في جامعة والیة میشیغان  اً تقدم صفحة المعلومات ھذه مواد
 .)Michigan Department of Health and Human Services( الصحة والخدمات البشریة لوالیة میشیغان

http://www.michigan.gov/mihp
http://www.michigan.gov/medicaid

