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 الحروق حاالت ي ٔالاولية ٕالاسعافات

  :الحروق حالة ي التالية ٕالاجراءات اتباع يجب

 .ذلك أمكن إن واملجوهرات الساخنة املالبس خلع

ى .دقيقة ٢٠ – ١٠ ملدة البارد املاء تحت الحرق  منطقة توضع ).الثلج استخدام ائًيا ُيمنع( الباردة املياه صنبور  فتح ى الحفاظ ُير  ع

ي دفء   .الجسم با

ى والاتصال الطبية املساعدة طلب ى وقت أي ي الوطنية الصحية الخدمات هيئة ع ى اليوم مدار ع  قسم زيارة أو ١١١ الرقم ع

ى الاتصال أو والطوارئ  الحوادث  .٩٩٩ ع

 أو الكريمات أو ٔالاقمشة أو الضمادات استخدام ُيمنع( نظيفة قماش قطعة أو رقيق بالستيك غشاء باستخدام الحرق  منطقة حماية

ى الحرص مع ،)اللوشن مستحضرات  .ٔالالم مسكنات تناول  ع
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  ٔالانشطة
  

  الطفل تدليك

ن ي الطفل تدليك يساعد خاء النوم أنماط تحس  فض باملغص، الشعور  وتخفيف والاس
ً
ن بينك العالقة أواصر توثيق ي دوره عن ال  وب

ى لالطالع .نوعها من فريدة بطريقة وليدك ى التفاصيل، من مزيٍد  ع ى الرجوع ُير ي الزائر إ  أو املحلية العيادة ي الصحية الزائرة/الص

ى لكم املقدمة الخدمات ي الصعيد ع ي فيما الواردة املح  :ي

 

  جالسجو شرق  جنوب

  املبكرة للطفولة ديزي  سلسلة مشروع

CrossReach, c/o Glasgow Elim Church, 42 Inglefield Street, Govanhill G42 7AT 

: daisychain@crossreach.org.uk  

: ٠١٤١ ٤٢٣ ١٢٥٠  
  

  جالسجو وغرب شرق  شمال

 املبكرة للطفولة أسكتلندا ي ٔالاطفال تدليك فصول 

ى لالطالع ى مدرب عمل طاقم يديرها ال الفصول  حول  التفاصيل من مزيٍد  ع ى منتظم، أساس ع ى متابعتنا ُير  الفيسبوك موقع ع

ى   :ع أو "جالسجو شمال – أسكتلندا ي املبكرة الطفولة" ةصفح ع

: info@earlyyearsscotland.org  

: ٠١٤١ ٢٢١ ٤١٤٨  
  

 جالسجو شرق  شمال

ي  ي ٔالاسري  الدعم مركز  روك

26 Avondale Street, Ruchazie G33 3QS  

ى أسابيع خمسة ملدة متجدد برنامج خالل من ٔالاسري  املركز ي مقدمة مجانية جلسات ن ٔالاطباء أحد يد ع ن املعالج قبل .املؤهل
ُ
 ت

  .الذاتي التحويل أو الوكالة ع ٕالاحاالت

: ٠١٤١ ٧٧٤ ٨٢٠٢ 
  

 www.wallacewell.org - والاسويل مجتمع زمالة

57 Northgate Road, Robroyston G21 3QT 

ا جلسات نقدم ى دقيقة ٤٥ مد ى أسابيع خمسة مدار ع ن ٔالاطباء أحد يد ع ن، املعالج  تناول  أثناء للدردشة فرص ذلك ويتبع املؤهل

ى .القهوة أو الشاي  أو  الحجز ُير
ً
  .ال

: ٠١٤١ ٥٥٨ ٤٤٦٦  
  

  جالسجو غرب شمال

 www.3ddrumchapel.org.uk - دي ثري  شابلتدرام

The Open Gate, 44 Hecla Square, Drumchapel G15 8NA 

ى لالطالع .ويوكر ونايتسوود درامتشابل سكان ستقبالال  مفتوح املركز  نقدمها ال ٔالاطفال تدليك فصول  حول  التفاصيل من مزيٍد  ع

ى ،)"لآلباء املخصصة ٔالاطفال تدليك فصول " ذلك ي بما( ى الاتصال ُير   :ع

: uk.org.ddrumchapel3@info  

:٠١٤١ ٩٤٤ ٥٧٤٠  
  

 الغربية الشمالية املنطقة ي املرأة مركز

17 Shawpark Street, Maryhill G20 9DA 

جرى  أسابيع ستة ملدة مجانية فصول 
ُ
ة ي أربعاء كل ت ن( لألطفال مخصصة ،الظهر بعد ما ف ى الحاصل  ممن )الالزمة التحصينات ع

اوح ن أعمارهم ت ى للحجز، .أشهر ٦ ح أسابيع ٦ ب ى الاتصال ُير   :ع

: ٠١٤١ ٥٧٦ ١٤٠٠ 
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حبة الحشرة مجموعات جلسات
ُ
  Sessions Bookbug( - com.scottishbooktrust.www( للكتب امل

حبة الحشرة مجموعات جلسات تتسم
ُ
 أعوام أربعة ح يوم عمر من لألطفال مخصصة جلسات ف ؛ؤالالفة باملرح املجانية للكتب امل

م اني ؤالاغاني بالقصص لالستمتاع وذلك وعائال ز  .مريحة أجواء وسط موال  حجزٍ  تتطلب ال ال الجلسات هذه حضور  فرصة واان

كم مع واوالتق أبنائكم مع بأوقاتكم واواستمتع لها، حبة الحشرة مجموعات جلسات تساعد .ٓالاخرين ٔالامور  أولياء من غ
ُ
 ي للكتب امل

امن وذلك الطفل لدى الاجتماعية واملهارات الثقة بناء   .اللغوية واملهارات الكالم اراتمه تطور  مع بال
  

حبة الحشرة مجموعات جلسات توفر
ُ
ن الُرّضع لألطفال باقات للكتب امل ا الحصول  يمكنكم مدمج، وقرص كتاب تتضمن والدارج  عل

ي الزائر من ن لألطفال القراصنة باقات الحضانة دور  دي كما .لديكم الصحية الزائرة/الص  يمكن لوا أعوام ٣ العمر من البالغ

ا الحصول    .املحلية املكتبات من أيًضا عل
  

 والغناء الوثب

ي واملتعة باملرح تتسم مجانية جلسات  .ٔالاغاني لشدو لهم الرعاية ومقدمي أعوام ٣ ح يوم عمر من لألطفال مخصصة جلسات و

ى حاجة هناك ليس ى التوجه هو به القيام عليكم ما كل الحجز، إ ى لالطالع أو منكم لقريبةا املحلية املكتبة إ  املكتبة حول  املزيد ع

ى املحلية، وني املوقع زيارة ُير   www.glasgowlife.org.uk/libraries/pages/home.aspx :ٕالالك

ى الدخول  خدمة جالسجو مكتبات توفر نت ع   .الحجز خالل من مجاًنا ٕالان
  

  جارسكوب مجمع لعب ساحات

2 Manresa Place, Woodside G4 9SZ 

ن الُرّضع ٔالاطفال تناسب أنشطة  املرح من أجواء وسط ،)أعوام ٥ ح يوم عمر من( املدرسة دخول  قبل فئة من ؤالاطفال والدارج

 الصغار لألطفال طرية ألعاب ومنطقة ٔالادوار تبادل /الخيال لعب اليدوية، الحرف/للفنون  غرفة الثالثة؛ غرفنا تتضمن .ؤالالفة

ن، األطفالب يتعلق وفيما ).ٔالاشكال لعب الزالجات، ت،الكرا بيت( "بالي سوفت"  مع البقاء الرعاية مقدمي /ٔالامور  ألولياء يمكن الدارج

ى نحصل .اللعب غرف ي معهم واللعب أطفالهم عات وجمع العضوية رسوم خالل من الالزم التمويل ع  ٔالامور  أولياء بقدوم وُيرحب .الت

 أخالقيات تعليم يتم ،"أسكتلندا ي املبكرة الطفولة" منظمة ي ٔالاعضاء أحد وبصفتنا .سجوجال ي منطقة أي من الرعاية ومقدمي

هم والجد ؤالاب ٔالام مع الحضانة أجواء بتجربة الاستمتاع لألطفال يمكن .واملرح اللهو أثناء الجيدة السريرية املمارسات  .دائًما وغ

  .املدرسية العطالت أثناء ٔالاطفال استقبال يسعدنا

ى لالطالع ى املعلومات، من مزيٍد  ع ى متابعتنا ُير   .الفيسبوك موقع ع

ن من ى الاثن   مساءً  ٣:٣٠ – صباًحا ١٠:٠٠ - الجمعة إ

: ٠٧٨١٠ ٦٨٨ ٥٦٥  
  

  www.glasgowlife.org.uk - اليف جالسجو منظمة

ىيُ   Wee جلسات( واملتاحف الرياضات حول  املعلومات من ملزيٍد  www.glasgowlife.org.uk :ونيٕالالك املوقع ع التواصل ر

Creatives ن سن دون  لألطفال  فض والفنون، واملكتبات ،)العام
ً
 بما املحلية، املنطقة ي تقام ال واملجتمعية املوسيقية الفعاليات عن ال

  .ٔالاطفال وتدليك "Young Glasgow" جالسجو شباب مبادرة ذلك ي
  

 www.glasgowlife.org.uk - جالسجو متاحف

ي للعائالت، مجاًنا ى .سهمومالب ٔالاطفال حفاضات لتغي بمرافق دمزوَّ  ومق للعائالت خصيًصا مصممة بمعارض دةمزوَّ  متاحف و  ُير

دد عدم ى لالطالع بنا الاتصال ي ال م ٔالاطفال أنشطة حول  التفاصيل من مزيٍد  ع  ٕالابداعية العمل وورش الزيارات ذلك ي بما ،وعائال

  !املجانية ٔالانشطة من الكث ذلك وغ السياحية والجوالت القصص وباقات امل وممرات العائلة صديقة
  

ن فريق  الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Clyde & Glasgow Greater مؤسسة لدى يةالصح الرعاية تحس

ا ٔالانشطة، من بالعديد يتعلق فيما ؤالاطفال ٔالامور  ألولياء ومجانية متخصصة دعم خدمات الودود العمل فريق يقدم   :م

 املجانية الط دورات •

 ٔالاسرى  الدعم خدمات من مجموعة •

 للم اتومجموع بدنية أنشطة فصول  •

ن عن ٕالاقالع ي املساعدة •  التدخ
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  ٠١٤١ ٢٣٢ ٠١٦٦ :   جالسجو شرق  شمال

 ٠١٤١ ٢١١ ٠٦٦٤ :   جالسجو غرب شمال

  ٠١٤١ ٢٣٢ ٨٠٣٥ :   جالسجو جنوب
  

  املالية والنصائح الدعم

 املراكز ي والعالقات ؤالاسرة الضرائب، /وٕالاعانات والتوظيف وٕالاسكان ٔالاموال /الديون  حول  وسرية مجانيةاستشارات  فراتتو 

  :التالية
  

  املسلمة املرأة معلومات مركز – أمينة

City Wall House, 32 Eastwood Avenue, Glasgow G41 3NS 

 رعاية ومرافق والاستشارات وٕالاسكان الصحية والرعاية والعالقات والتوظيف والتعليم ٔالاموال، /الديون  حول استشارات  املركز يقدم

  .الفورية جمةال وخدمات الطفل

ن ى الاثن   مساءً  ٤:٠٠ – صباًحا ١٠:٠٠ الجمعة إ

: info@mwrc.org.uk  

  ٠٨٠٨ ٨٠١ ٠٣٠١ :املجاني املساعدة خط   ٠١٤١ ٢١٢ ٨٤٢٠ :
  

  CAP(  - org.capuk.www( ضد مسيحيون  منظمة

  
ية مؤسسة )CAP( الفقر ضد مسيحيون  منظمة دتع  املراكز من شبكة خالل من وتعمل املحلية الديون  حول  استشارات تقدم خ

ن لجميع الحلول  وتوفر ٔالامل املنظمة وتقدم .املحلية الكنائس ي الكائنة ا خالل من بالديون  املكبل  نوعها، من والفريدة العميقة خدما

 :تتضمن وال

لية اراتالزي إجراء •  امل

انيات تقديم •  الةفعّ  م

ي( CAP لدى حساب فتح •  )الديون  سداد عملية تسّهل منفردة خدمة و

 الباهظة الديون  ي املساعدة •

ن الالزم الدعم تقديم •  بالكامل الدين قضاء لح

او  .الدين أو الجنس أو العرق  عن النظر بغض للجميع، مجانية مساعدات فراتتو و 
ً
 وهيئات املحلية املرافق مع لوثيقا تعاوننا من انطالق

ى دف فإننا ،الوطنية التمويل ى للحصول  .للمستقبل حقيقي وأمل مستدامة حلول  تقديم إ ى املساعدة، ع ى الاتصال ُير  :ع

 .موعٍد  لحجز ،٠٨٠٠ ٣٢٨ ٠٠٠٦ : املجاني الهاتف
  

ن استشارات مكتب  www.citizensadvice.org.uk - املواطن

ية مؤسسة ن من فريٌق  يقودها للربح، دف ال تقلةمس خ ن املتطوع ع .متخصص عمل وطاقم املدرب
ُ
 بتقديم املؤسسة هذه ت

ة وسرية مجانية معلومات  وشؤون الضري الائتمان ومشكالت والتوظيف وٕالاسكان وٕالاعانات الديون  حول  واستشارات ومستقلة نز

لك  فض والهجرة، ناملس
ً
ى لالطالع .محلية مقرات من الشخصية املشكالتو  ٔالاسرية املشكالت ي دةاملساع ي دورها عن ال  من مزيٍد  ع

ى املحلية، املقرات حول  التفاصيل وني املوقع زيارة ُير ى الاتصال أو uk.org.citizensadvice.www :ٕالالك ي ما ع   :ي
  

ناملواط إرشاد هيئة  www.citizensadvicedirect.org.uk - ن

: advice@citizensadvicedirect.org.uk  

: ٠٨٠٨ ٨٠٠ ٩٠٦٠  
  

 Choices, One Parent Families Scotland(  - www.opfs.org.uk( "أسكتلندا ي الواحد ٔالاب عائالت ،خيارات" مؤسسة

ى الوحيدين، لآلباء املقدمة املتخصصة الخدمات حول  املعلومات من ملزيٍد   .الوحيدين ٓالاباء مساعدة بخط الاتصال ُير

ن من ى الاثن   مساءً  ٤:٠٠ – صباًحا ٩:٣٠ الجمعة إ

  ٠٨٠٨ ٨٠١ ٠٣٢٣ : املجاني املساعدة خط
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 www.dwp.gov.uk -  واملعاشات العمل وزارة

ي الدعم أو ٕالاعانات حول  املعلومات من ملزيٍد    .املعاشات أو الوظائف أو املا
  

ية املؤسسة  FASS( - www.fassglasgow.org( للعائالت ٕالادمان من العالج دعم لخدمات الخ

FASS, West Street Centre. 123 West Street, Glasgow G5 8BA 

ن ٔالاسرة ألفراد والدعم الخدمات املؤسسة تقدم ا يعاني ال واملخدرات الكحول  مشكالت من املتضررين البالغ  تتضمن .أحباؤهم م

ها باملواساة معنية وأخرى  العائلية بالقرابة معنية مجموعة جالسجو أنحاء جميع ي املنتشرة الدعم مجموعات  بالدعم معنية وغ

 خدمات الشراكات إبرام طريق عن أو مباشرة بصورة أيًضا املؤسسة وتوفر هذا .املجتمعات ي ٔالاقران دعم خدمة تقديم مع ي ٔالاسر 

 :التالية للعائالت ٕالادمان من العالج دعم

م يعاني ال اتر املخد أو الكحول  إدمان مشكالت من للمتضررين مجانية مشورة •  العائلة أفراد أحد م

ي بالتواصل يون معن ن اختصاصيو  • ى الدعم لتوف )Geezabreak منظمة مع بالشراكة( املجتم  الطفل أقرباء من الرعاية مقدمي إ

 ٔالابوي  ٕالادمان بسبب لألطفال الوحيدين الرعاية مقدمي ٓالان يعدون  والذين

 والتوتر الضغط من للتخلص بديلة وعالجات شاملة وعالجات ،مجاًنا املغناطي بالتنويم عالج •

 التكلفة قليلة مؤقتة رعاية ماتخد •

ن أسرهم وأفراد املجموعة ألعضاء مجانية وساطة خدمات •  جراء املتوترة ٔالاسرية العالقات بناء إعادة ي يرغبون  الذين البالغ

 املخدرات أو للكحول  ٔالاحباء إدمان مشكالت

 خفيفة غداء وجبة تقديم مع لألعضاء شهرية اجتماعات •

 للعائالت ٕالادمان من العالج دعم خدمات مؤسسة تصدرها شهرية ونشرات تمويل فرص •

 املالبس كسوة مشروع •

م فقدوا الذين صدقاءؤالا  للعائالت الذكرى  إلحياء عاملية خدمات •  مًعا لاللتقاء وذلك املخدرات أو الكحول  مشكالت جراء أحبا

م وتذكر  ةالتجرب بنفس وامرّ  الذين ٓالاخرين من والدعم بالراحة والشعور  أحبا

: info@fassglasgow.org  

: ٠١٤١ ٤٢٠ ٢٠٥٠  
  

 GAIN( - www.gain4u.org.uk( جالسجو ي والاستشارات املعلوماتية الخدمات مساعدة خط

ة استشارات جالسجو واستشارات معلومات شبكة تقدم ن جالسجو لسكان وسرية مجانية نز   .ا والعامل

ن من ى الاثن   مساءً  ٢:٠٠ – صباًحا ١٠:٠٠ من السبت أيام ،مساءً  ٨:٠٠ – صباًحا ٩:٠٠ الجمعة إ

ى رسوم فرضيُ  قد( ٠٨٠٨ ٨٠١ ١٠١١ : املجاني املساعدة خط   )املحمولة الهواتف شبكات بعض ع
  

  جالسجو مدينة ملجلس التابع املشردينمركز 

  .املتوفرة املساعدات حول  خاصة غرفة ي إليكم املشورة تقديم العمل فريق يسعد بالتشرد، نيُمهدد أو مأوى  بال كنتم إذا
  

ن مساعدة فريق   اللجوء وطال الالجئ

The Hamish Allan Centre, 180 Centre Street, Glasgow G5 8EE  

  ٠١٤١ ٢٨٧ ١٨٠٠ : أو ٠٨٠٠ ٨٣٨ ٥٠٢ :مجاني هاتف
  

  شرقيةال الشمالية املنطقة ي الاجتماعية الدراسات مركز

33 Burnmouth Road, Glasgow G33 4ST 

: ٠١٤١ ٢٧٦ ٦١٥٣ / ٠١٤١ ٢٧٦ ٦١٦٠  
  

  الغربية الشمالية املنطقة ي الاجتماعية الدراسات مركز

30 Mansion Street Glasgow G22 5SZ  

: ٠١٤١ ٢٧٦ ٦١٦٩  
  



 ٧ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه

  .الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة بالضرورة الدليل هذا ي املدرجة واملؤسسات املجموعات جميع تتبع ال

  للسجن التابع الاجتماعية الدراسات مركز

Social Work Unit, HMP Barlinnie, Lee Avenue, Glasgow G33 2QX  

: ٠١٤١ ٧٧٠ ٢١٢٣  
 

  الجنوبية املنطقة ي الاجتماعية الدراسات مركز

1st Floor, TwoMax Building, 187 Old Rutherglen Road, Glasgow G5 0RE  

: ٠١٤١ ٢٧٦ ٨٢٠١  
  

 العمل ساعات غ ي املقدمة آالن هاميش مركز خدمات

 Centre Street، Glasgow G5 8EE 180 ي آالن هاميش مركز يقع

ن آالن هاميش مركز ي املأوى  فقدان استمارة ملء يمكنكم  فرق  أحد متابعة يمكنكم بينما ،صباًحا ٩:٠٠ ح مساءً  ٤:٠٠ الساعة ب

ى( الرسمية العمل ساعات أثناء الاجتماعية الدراسات   ).أعاله الرجوع ُير

ن من صباًحا ٩:٠٠ ح مساءً  ٤:٠٠ •  عةالجم ح الاثن

ى •  أسبوع كل من ؤالاحد السبت أيام اليوم مدار ع

ى •  الرسمية العطالت ي اليوم مدار ع

  ٠١٤١ ٢٨٧ ١٨٠٠ : أو ٠٨٠٠ ٨٣٨ ٢٠٥ :املجاني الهاتف
  

 org.glasgowshelpingheroes.www - جالسجو مدينة أبطال مساعدة مركز

15-17 Duke Street, Glasgow G4 0UL  

 باإلسكان الخاصة املشورة خدمات باإلضافة والتوظيف الرفاهية وحقوق  ٔالاموال/الديون  حول  وسرية مجانية مشورة خدمات يوفر

  التعويض دعاوى /العسكري  التقاعد بمعاش املتعلقة املشورة وخدمات املالية والقدرات
ً
ى ٕالاحالة خدمات عن فضال  يةالخ  الجمعية إ

ى الحصول  طلبات لتقديم والطيارين والبحارة الجنود لعائالت   .املنح ع

ن من ى الاثن   مساءً  ٥:٠٠ – صباًحا ٩:٠٠ الجمعة إ

: ٠١٤١ ٢٧٦ ٧١٩٩ 
  

 www.moneyadviceservice.org.uk - ةسكتلندئالا  املالية النصائح هيئة

Suite 410, Pentagon Centre, 36 Washington Street, Glasgow G3 8AZ  

ا من ال والحاسبات واملصادر املعلومات من الكث الهيئة تقدم ى مساعدتكم شأ انيات ووضع التخطيط ع  .الادخارو امل

: ٠١٤١ ٥٧٢ ٠٢٣٧ 
  

 www.nationaldebtline.org - الديون  مشكالت لحل الوط الخط

ىيُ  ى الاتصال ر ى للحصول  ،٠٨٠٨ ٨٠٨ ٤٠٠٠ : املجاني الرقم ع  مشكالت مع التعاطي كيفية حول  واملستقلة السرية لنصائحا ع

  .الديون 
  

  املالية املشورة مراكز

 www.gemapscotland.co.uk -  جالسجو شرق  شمال

ي والشمول  املشورة خدمات G£MAP Scotland مؤسسة تقدم ي الصحية الرعاية مركز داخل املا  G£MAP مؤسسة وتعت .املح

Scotland ا املستقلة املالية شورةامل مؤسسات إحدى  خالل من أموالهم من استفادة أق تحقيق ي ٔالافراد ملساعدة الحكومة أسس

نت طريق عن سواء ؛أسكتلندا أنحاء مختلف ي للجميع حيادية مجانية مالية نصائح إسداء  .شخصًيا ح أو الهاتف ع أو ٕالان

 أو  الحجز يجب املقدمة، الخدمات من ولالستفادة
ً
 .وسرية مجانية الاستشارات جميع علًما ؛ال

ى لالطالع ٠١٤١ ٤٢٨ ٤٩٩٩ :    التفاصيل من مزيٍد  ع
  

 جالسجو غرب شمال

 www.dmac.btck.co.uk - املالية لالستشارات درامتشابل مركز

Unit 1, KCEDG Commercial Centre, Ladyloan Place, Drumchapel, Glasgow G15 8LB 

 .الرفاهية وحقوق  الديون  بمشاكل الخاصة واملسائل املالية الاستشارات من مجموعة بشأن والسرية املجانية والتمثيل شورةامل خدمات املركز قدميُ 



 ٨ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه

  .الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة بالضرورة الدليل هذا ي املدرجة واملؤسسات املجموعات جميع تتبع ال

ى عالوة اوح الذين والشباب لألطفال مستقلة دعم خدمات أيًضا املركز يقدم ،ذلك ع ن أعمارهم ت ى ٥ ب  جالسجو، غرب دائرة ي أعوام ٨ إ

ن مستقلة دعم وخدمات ن للبالغ ى لالطالع .١٥ ي منطقة ي القاطن ا يمكن ال ٔالاخرى  املراكز ومعرفة التفاصيل من مزيٍد  ع  شمال دائرة ي زيار

ى جالسجو، غرب ى الاتصال ُير  :ع

: admin@d-mac.org.uk 

: ٠١٤١ ٩٤٤ ٠٥٠٧  
 

ى وٕالاعانات املالية الشؤون حول  املجانية املشورة تتوافر وني املوقع ع  www.letslearnandworktogether.com :املحلية للمكتبة ٕالالك

ى لالطالع ى ،موعٍد  حجز أو املعلومات من مزيٍد  ع دد عدم ُير ى باملكتبة والاتصال ال   .الفور  ع

o رامتشابلد مكتبة 

65 Hecla Avenue, Glasgow G15 8LX 

: ٠١٤١ ٢٧٦ ١٥٤٥  

o يل مكتبة  مار

1508 Maryhill Road, Glasgow G20 9AD 

: ٠١٤١ ٢٧٦ ٠٧١٥ 

 www.lsa.org.uk - القانونية الخدمات وكالة

North Glasgow Advice Centre, 1169 Royston Road, Glasgow G33 1EY  

ية وخدمات يةقانون استشارات مركز لباة غ القانونية الاحتياجات يتناول  خ
ُ
ن، لكل امل  :التالية املجاالت ي املساعدة يقدم كما املحروم

o التشرد مشكالت وقوع دون  والحيلولة ٕالاسكان 

o العقاري  الرهن بطريق بةاملكتس السكنية الوحدات امتالك وإعادة ٕالاخالء لحاالت التعرض من الحماية 

o ن اللجوء طال حقوق  حماية  الصغار ؤالاطفال النساء من واملهاجرين والالجئ

o لهم الرعاية ملقدمي أو العقلية ٔالامراض أو الخرف يعاني من لكل شاملة خدمات تقديم 

: lsa@btconnect.com 

: ٠١٤١ ٧٧٠ ٧٩٧٦  
 

 www.castlemilklawcentre.co.uk -  جالسجو شرق  جنوب

  :مجانية تمثيل وخدماتاستشارات  جميعها تقدم وال أدناه املوضحة الاستشارية الوكاالت من تتكون  مجتمعية طوعية منظمة

ن لخدمات كاسلميلك مكتب •   املواطن

AD9 45G ,Castlemilk ,Drive Dougrie 27 

: ٠١٤١ ٦٣٤ ٠٣٣٨  

 واملالية القانونية املشورة لخدمات كاسلميلك مركز •

1st Floor, 155 Castlemilk Drive, Castlemilk, G45 9AA 

: mail@castlemilklawcentre.co.uk  

: ٠١٤١ ٦٣٤ ٠٣١٣  

 واملالية القانونية املشورة لخدمات جوربالز مركز •

72 Commercial Road, Gorbals, G5 0QZ 

: mail@gorbalslawcentre.co.uk  

: ٠١٤١ ٤١٨ ١٠١٠  

يل مشروع •  املشورة لخدمات باثز جوفا

99 Calder Street, Govanhill, G42 9RA  

: ٠١٤١ ٤٢٣ ٩٥١٢ 

ن مركز •  واملالية انونيةالق املشورة لخدمات توريجل

Toryglen Community Base, 179 Prospecthill Circus, Toryglen G42 0LA 



 ٩ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه

  .الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة بالضرورة الدليل هذا ي املدرجة واملؤسسات املجموعات جميع تتبع ال

: mail@toryglenrightsproject.co.uk  

: ٠١٤١ ٦٤٧ ٤٣٣٣  
  

  جالسجو غرب جنوب

 بولوك جريت مواط استشارات مكتب

Pollok Civic Realm, 27 Cowglen Road, Pollok G53 6EW  

لية زيارات خدمات فراتتو  ن من جالسجو غرب جنوب لسكان محدودة م ى القادرين غ أو السن كبار أو املعاق  .منازلهم مغادرة ع

ى لالطالع ى ،موعٍد  لحجز أو العمل مواعيد حول  التفاصيل من مزيٍد  ع ى الاتصال ُير  :ع

: ٠١٤١ ٨٧٦ ٤٤٠١  
  

  املالية الشؤون استشارات مركز

Orkney Street Enterprise Centre, Unit 1, 18-20 Orkney Street, Govan G51 2BX 

o الدوام ساعات خالل موعٍد  لحجز ،  الليل من متأخر وقت ي أو السبت أيام أو الرسم

o ى لالطالع  أخرى  أماكن ي ملنتشرةا الجراحية العمليات وخدمات الزيارة مواعيد حول  التفاصيل من مزيٍد  ع

o جم لطلب   لغة ٕالاشارة ي متخصص أو فوري م

: advice@moneymattersweb.co.uk  

: ٠١٤١ ٤٤٥ ٥٢٢١ 
  

 www.scotcash.net - سكوتكاش

Scotcash, 55 High Street, Glasgow G1 1LX 

ي دخارا وحسابات ميسورة فائدة بأسعار اقروضً  جالسجو ي سكوتكاش مؤسسة تقدم ى بالسلع، خاصة خدمات تقدم الوقت سنف و  إ

 .مالية واستشارات مصرفية حسابات جانب

: ٠١٤١ ٢٧٦ ٠٥٢٥  
  

 www.scottishcu.org - الائتمانية لالتحادات سكتلندئالا  التحالف

ضتم إذا الائتمانية، الاتحادات مع ليإ جنيه ٣٠٠ اق ، املبلغ هذا من أقل تدفعون  فإنكم ،العام خالل س  ٣٢٠ معنا تسددون  حيث بكث

ا ً لي جن لية، القروض مقدمي مع أما .إس ا ٤٩٥ ستسدون  فإنكم امل ً لينًيا، جن ا ٨٨٤و إس ً لينًيا جن  املالية الخدمات مكاتب مع إس

ى  ليإ جنيه ٣٠٠٠و ،الك ن مع س وني املوقع هذا يركز .الباهظة الفائدة أسعار ذوي  املقرض ى ٕالالك ى  املالية املزايا ع  ا يستمتع ال الك

م بفضل ٔالافراد ى لالطالع .الائتمانية الاتحادات من أيٍ  ي عضوي ى ،التفاصيل من مزيٍد  ع ى الاتصال ُير  :ع

: ٠١٤١ ٧٧٤ ٥٠٢٠ 
  

ية العاملة ٔالاسر مؤسسة  www.workingfamilies.org.uk - الخ

ية العاملة ٔالاسر مؤسسة تساعد ن الرعاية مقدمي /ٓالاباء الخ ن العمل وأصحاب العامل  من أفضل مستوى  تحقيق ي لهم التابع

ن التوازن  ل  ي املسؤوليات ب  إجازة مثل( العمل حقوق  حول  ٔالامور  أولياء/لآلباء السرية املشورة خدمات فراتتو و  .والعمل امل

ى ضافةباإل  )ٔالابّوة/ٔالامومة ى الحصول  حقوق  إ  الحمل بسبب بالتمي املتعلقة الحقوق  أو الوضع وإجازة الطوارئ  حاالت ي إجازة ع

  الوالدين أحد وإجازة الائتمانية والضرائب وٕالاعانات
ً
 املرنة العمل ساعات حول  العمل أصحاب مع للتفاوض العون  يد مّد  عن فضال

 .املطلوبة

  ٠٣٠٠ ٠١٢ ٠٣١٢ : املجاني املساعدة خط
  

  البدنية واللياقة الصحة

 www.glasgowlife.org.uk - اليف جالسجو منظمة

  :تتضمن بأكملها للعائلة رياضية مرافق "اليف جالسجو" منظمة تقدم

ى الوصول  •  للسيدات فصول  ذلك ي بما( سباحة حمام ١٢و رياضية ألعاب صالة ٢٢و مركًزا ٢٧ إ

  أسبوعًيا البدنية اللياقة فصول  من فصل ١٠٠٠ من أك تقديم وتتضمن ،)فقط



 ١٠ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه

  .الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة بالضرورة الدليل هذا ي املدرجة واملؤسسات املجموعات جميع تتبع ال

 إمكانية مع م وبرامج الزومبا رقص وفصول  )القابلة من الاستشارة خدمة توفر مع( ؤالامهات للحوامل املائية ٔالانشطة فصول  •

ّ  ممارسة هات ي والتنس البولينج رياض  مجاًنا املت

ى "موف دجو " نزهات • ى باملرح، مليئة اجتماعية أجواء وسط بسهولة بامل لالستمتاع - ٔالاقدام ع  ٔالاطفال، بعربات امل جانب إ

 .مجاًنا

ى لالطالع ى املعلومات، من مزيٍد  ع وني املوقع زيارة ُير ى الاتصال أو ٕالالك   ٠٣٠٠ ٣٤٣ ٠٤٠٠ : ع

 

 

 شهًرا ١٨ عمر من اعتباًرا الصغار لألطفال جمباز دروس •

ن عمر من لألطفال( "بالي ويي – موف جود" فصول  •  ي استخدامها لألسر يمكن مصادر أيًضا يتوفر كما أسرهم، مع عوامأ ٥ – عام

ل   )امل

 

 

ن قدم كرة •  )أعوام ٥ – ٣( الصغار لالعب

  

  

 أشهر ٦ عمر من ا بدءً  "البحر نجمة" السباحة تعليم فصول  •

 

  

 

ن قدم كرة • ن( الصغار للدارج   )أعوام ٣ - عام
  

  

  

 

ى لالطالع ى الفصول، حول  املعلومات من مزيٍد  ع وني املوقع زيارة ُير ي الريا جالسجو مركز مع التواصل أو ٕالالك  زيارة أو املح

وني املوقع   .www.glasgowlife.org.uk :ٕالالك
 

ي الزائر خدمات   الصحية الزائرة/الص
 

ي زائر وامأع الخمسة دون  ٔالاطفال لجميع خصصيُ  ى باالطمئنان معنية/مع صحية زائرة/ص  الزيارات خالل من سواء الطفل صحة ع

لية م أطفالهم صحة دعم ي ٓالاباء ملساعدة الخدمات من مجموعة الصحية الزيارة فريق يقدمو  .العيادات ي أو امل  ذلك ي بما ؛ورفاهي

ن وكيفية الطفل مع الارتباط وتعزيز وتربيته الطفل تغذية حول  رشادوٕالا  النصح وتقديم التحصيناتو  والتقييم الطفل تنمية  تحس

ي املستوى   تساعد تسهيالت من ا يتوفر ملا العيادات ي الزيارات إجراء الصحية الزيارة فريق أفراد من العديد فضلوي .عام بشكل الص

ى لالطالع .عمًرا ؤالاك الرضع ٔالاطفال وزن قياس ي ى ،ممنطقتك ي ةفر ااملتو  الخدمات حول  علوماتامل من مزيٍد  ع  مع التواصل ُير

ي املركز ي الصحية الزيارة فريق عضو  .بكم الخاص ٔالاحمر الدف ي موّضحة التفصيلية البيانات بأن علًما ؛الص
 

  الُرّضع تغذية دعم

  الطبيعية الرضاعة ع التغذية دعم زيارات

 الطبيعية اعةالرض ع التغذية لدعم محلية زيارات

ى لالطالع ى الطبيعية، الرضاعة ع التغذية دعم مجموعات زيارات حول  التفاصيل من مزيٍد  ع  الزائر من الاستفسار ُير

ي   :ذلك ي بما جالسجو، أنحاء جميع ي أخرى  مجموعات فراتتو و  .الصحية الزائرة/الص
 

  جالسجو شرق  شمال

 Craigpark, Glasgow G31 2NA 2 ،دينستون  مكتبة

ن   ظهًرا ١٢:٠٠ – صباًحا ١١:٠٠ من الاثن

: ٠١٤١ ٢٧٦ ٠٧٦٨  

 

 



 ١١ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه

  .الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة بالضرورة الدليل هذا ي املدرجة واملؤسسات املجموعات جميع تتبع ال

 Muirside Road, Glasgow G69 7AD 20 ،الصحية للرعاية باليستون  مركز

  مساءً  ٣:٠٠ – مساءً  ١:٣٠ ٔالاربعاء

: ٠١٤١ ٥٣١ ٨٠٠٠  
 

  جالسجو غرب شمال

 The Open Gate, 44 Hecla Square, Glasgow, G15 8NH - دي ثري  درامتشابل

  مساءً  ٢:٣٠ – ١:٠٠ ٔالاربعاء

: ٠١٤١ ٩٤٤ ٥٧٤٠  

 St Georges Road, Glasgow, G3 6JQ 343 ،وودسايد مكتبة

  مساءً  ٣:٠٠ – ١:٣٠ الخميس

: ٠١٤١ ٢٧٦ ١٦٠٩ 

 Dumbarton Road, Glasgow, G11 6AB 305 ،باتريك مكتبة

  مساءً  ٣:٠٠ – ١:٠٠ الثالثاء

: ٠١٤١ ٢٧٦ ١٥٦٠ 

و بي باوينسينج  Maryhill Women's Centre, 17 Shawpark Street, Glasgow G20 9DA ،بيس

 مساءً  ١٢:٣٠ – صباًحا ١١:٠٠ ٔالاربعاء

: ٠١٤١ ٥٧٦ ١٤٤٠ 
 

  جالسجو جنوب

Civic Pollok  ،املدنية بولوك عالم مكتبة )خلف( بولوك آباء غرفة ،)Club Baby Start Best( الصغار لألطفال بداية أفضل نادي

Realm Library, 27 Cowglen Road, Glasgow G53 2EN 

  مساءً  ٢:٠٠ ح مساءً  ١:٠٠ الساعة من الطبيعة الرضاعة ع التغذية دعم خدمات فراتو  مع مساًء، ١:٠٠ – مساءً  ١١:٣٠ الخميس

: ٠١٤١ ٢٧٦ ٦٨٧٧  

سايد ي )Club Baby Start Best( الصغار لألطفال بداية أفضل نادي  AJ2 51G ,Govan ,Street eClydebra31-29 ،هولز ريف

ن أيام شهور  ٦ ح أسابيع ٨ عمر من لألطفال  لالطمئنان زيارات ويتبعه ،مساءً  ٣:٠٠ – مساءً  ١٢:٤٥ الساعة من أسبوع كل من الاثن

ى   مساءً  ٣:٠٠ – مساءً  ٢:٠٠ الساعة من الطبيعية الرضاعة ع للتغذية الالزم الدعم وتقديم الطفل صحة ع
 

يل ٔالاطفال مق  www.thebabycafe.org - كافيه بي جوفا

6 Daisy Street, Govanhill, Glasgow G42 8JL 

 رضاعة ترضعن الالتي ؤالامهات الحوامل ٔالامهات جميع بزيارات نرحب

 إحضار يمكنكم كما .العمل ساعات أثناء وقت أي ي طبيعية

ت وقد .أيًضا معكم أزواجكم  بي" الٔالاطف مق زيارات مراكز ُزودَّ

ن ٔالاطفال تناسب للعب وساحات القهوة لتناول  بطاوالت عموًما، ،"هكافي  .الدارج

جرى 
ُ
ن من مجموعة جانب من "كافيه بي" ٔالاطفال مق زيارات ت ن املوظف ات ويحظون  خاصة تدريبات تلقوا ممن املدرب  بخ

ى وآثارها الطبيعية بالرضاعة املتعلقة املجاالت جميع ي ساعداتامل تتوفرو  .الطبيعية بالرضاعة املعنية ٔالاسر ملساعدة استثنائية  ع

اية ح البداية من اليومية الحياة ات جميع تناول  مع ال ّ ة هذه ي تطرأ ال التغ  القيود من خالية مريحة أجواء وسط يمكنكن .الف

ي بما القيام الرسمية  :ي

 لنفسبا الثقة وتعزيز ٔالاخريات ٔالامهات مع الدردشة •

ى الحصول  •  استثنائًيا تدريًبا املدرب العمل طاقم من بخطوة خطوة املساعدة ع

ى الاطالع •  "DVD" الرقمية الفيديو وأقراص واملنشورات الكتب ع

 املنعشة املرطباتب الاستمتاع •

يل مجاورة مركز ي مساءً  ١:٠٠ – صباًحا ١١:٠٠ من أسبوع كل من الثالثاء أيام   جوفا

ى صفحتنا عةمتاب يمكنكن كما  www.facebook.com/glasgowsouthbabycafe?fref=ts :الفيسبوك موقع ع



 ١٢ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه

  .الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة بالضرورة الدليل هذا ي املدرجة واملؤسسات املجموعات جميع تتبع ال

  الجديد فيكتوريا مستشفى ي طبيعةال الرضاعة ع التغذية دعم مجموعة

 مقابلة نيمكنك حيث ؛الجديد فيكتوريا مستشفى ي الطبيعية الرضاعة ع التغذية دعم مجموعة ي ٔالامهات جميع بانضمام نرحب

 .أمثالكن الطبيعية بالرضاعة املعنيات من أخريات أمهات
 

 أسبوعًيا م الاجتماع يمكنكن والالتي الطبيعية، الرضاعة ع التغذية لدعم ةومتطوع صحية وزائرة مؤهلة ممرضة املجموعة تضم

ى لإلجابة ى .بخواطركن يجول  سؤال أي ع  مرافق أيًضا يتوفر كما للعربات، منفصلة منطقة توجد الغرفة، حجم ِصغر من الرغم وع

  .ومالبسهم ٔالاطفال حفاضات لتغي
 

ى( الجديد فيكتوريا مستشفى  زيارتنا نيمكنك .)املر استعالمات غرفة بجانب الغرفة تقع ،يساًرا الانعطاف ثم الرئي املمر عبور  ُير

ى لالطالع .مسبق موعد أي حجز دون  مساءً  ٣:٠٠ - مساءً  ١:٠٠ الساعة من أربعاء كل ى للحصول  أو التفاصيل من مزيٍد  ع  دعم ع

ى الوالدة، بعد الطبيعية الرضاعة ع التغذية يا بالزائر الاتصال ُير ي لص   .املحلية الصحية الزائرة/املح
 

  "الرسمية العمل ساعات خارج" الطبيعة الرضاعة ع التغذية دعم

ى التحدث بِك  يجدر ربما ،املجتمعية الصحية الزائرة أو القابلة غياب حال ي  وذلك الطبيعية، الرضاعة ع التغذية مستشاري  أحد إ

ى الاتصال خالل من   :ع
 

 www.babyfriendly.org.uk - لألطفال الصديقة املبادرة •

 فض الصغار، تغذية حول  ؤالامهات لآلباء معلومات تتوفر
ً
 وتقديم الطبيعة التغذية ي للمساعدة فيديو مقاطع توف عن ال

ى عالوة والفطام، التغذية بخصوص ؤالامهات لآلباءاستشارات    .للصغار الطبيعية الرضاعة فوائد عن باألدلة ةمثبت معلومات ع
 

 www.breastfeedingnetwork.org.uk - الطبيعية الرضاعة ع التغذية شبكة •

ى ٔالادوية تأث حول  ومشورات الطبيعية الرضاعة ع التغذية ي للمساعدة فيديو مقاطع تقدم  فض ٔالام، حليب ع
ً
 ُسبل عن ال

ى العودة بخصوص ومشورات الطبيعية، الرضاعة أثناء تجميلية عالجات إجراء ندع املتبعة ٔالامان  ٔالام حليب إدرار وكيفة العمل إ

ى   ٠٣٠٠ ١٠٠ ٠٢١٠  :املساعدة خط .الكث ذلك وغ الطفل، إلشباع يكفي نحو ع
 

 www.feedgoodfactor.org.uk -  السليمة التغذية عناصر •

وني املوقع  وفري والذي أسكتلندا ي الوطنية الصحية الخدمات لهيئة ٕالالك

  .الطبيعية الرضاعة ع التغذية حول  والدعم املعلومات
 

 www.laleche.org.uk ليتشه ال رابطة •

 الرضاعة فوائد عن توعوية ماتومعلو  تدريبية ودورات دعم مجموعة تقدم

 الفطام، بخصوص واستشارات ٔالاطفال تربية حول  ونصائح الطبيعية

ى لالتصال   :املساعدة خط ع

 ٠٨٤٥ ١٢٠ ٢٩١٨  
 

 www.abm.me.uk - املرضعات مهاتٔالا  جمعية •

  .مساءً  ١٠:٣٠ – صباًحا ٩:٣٠ من يومًيا

 ٠٣٠٠ ٣٣٠ ٥٤٥٣ :والاستشارات املساعدة خط :
 

 ٠٣٠٠ ١٠٠ ٠٢١٢ : - الطبيعية الرضاعة ي للمساعدة القومي الخط •

ة ي ن الف   مساءً  ٩:٣٠ – صباًحا ٩:٣٠ ب
 

  السيلهيتية/البنجالية باللغة الناطقات لألمهات الدعم خط •

 ٠٣٠٠ ٤٥٦ ٢٤٢١  
  



 ١٣ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه

  .الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة بالضرورة الدليل هذا ي املدرجة واملؤسسات املجموعات جميع تتبع ال

 www.nct.org.uk -  للوالدة الوط الصندوق  •

  الطبيعية الرضاعة خط

  الرسمية العطالت ذلك ي بما يومًيا، الليل منتصف – صباًحا ٨:٠٠

: ٠٣٠٠ ٣٣٠ ٠٧٧٠ 
 

 :الوالدة بعد ملا املساعدة خط

  نقدم
ً
ى املقبالت لألمهات فصوال نت ع الحجر إمكانية توفر مع جالسجو، أنحاء جميع ي الوالدة ع  بخصم متاعوالاست ٕالان

ى لالطالع .املنخفض الدخل لذوات %١٠ ى املحلية، املجموعات حول  التفاصيل من مزيٍد  ع ى متابعتنا ُير  .الفيسبوك موقع ع

ن من مساءً  ١:٠٠ – صباًحا ٩:٠٠   الجمعة ح الاثن

: ٠٣٠٠ ٣٣٠ ٠٧٧٠ 
 

 www.breastfeeding.nhs.uk -  الُرّضع ؤالاطفال الحوامل دليل •

  .والفطام الطبيعة الرضاعة ع التغذية دعم حول  نصائح لِك  يقدم
 

  الاصطناعية الرضاعة ع التغذية

ى الطبيعية الرضاعة من التغي ي تفكرين كنِت  إن ى ،الاصطناعية الرضاعة إ ي الزائر استشارة ُير  نظًرا الصحية الزائرة/الص

ن يتكون  .القرار ذلك ي رجوعال لصعوبة ي الل ى املعالج ٔالابقار حليب مسحوق  من الاصطنا  تركيبة تعتمدو  .ٔالاطفال يناسب نحوٍ  ع

ى املرحة ى ٔالاو ن مصل ع ح  العادي ٔالابقار حليب الطفل إعطاء عن الامتناع ويجب .ٔالاول  عامه الطفل بلوغ ح تناوله يجب الذي الل

ى ٔالاول  عامه يبلغ ى لالطالع ).الاصطناعية أو الطبيعية للرضاعة كبديٍل ( قلٔالا ع  الحليب استخدام كيفية حول  املعلومات من مزيٍد  ع

ي ى بأمان، الاصطنا ي الزائر استشارة ُير  ٓالامن ٕالارضاع كيفية :الاصطناعية التغذية" :كتيب عن والاستفسار الصحية الزائرة/الص

ات أحدث يقدم الذي "للطفل ي الحليب استخدام بكيفية اصةالخ التوج ى الدخول  يمكنِك  أو الاصطنا وني املوقع إ  :ٕالالك

www.healthscotland.com.  

 

  )الفطام( الصلبة ٔالاطعمة تناول  وبدء التغذية
 

 www.healthystart.nhs.uk - الصحية البداية فيتامينات برنامج

  ٠٨٤٥ ٦٠٧ ٦٨٢٣ :املساعدة طخ 
 

ى ى ٔالاوقات معظم ي الحصول  يتم أنه من الرغم ع ن ال الفيتامينات ع ا تحتاج  ال ٔالاطعمة من إل

ا، ى جميعهم يحتاجون  واملرضعات الحوامل والسيدات الصغار ٔالاطفال أن إال تتناولي  مكمالت تناول  إ

ى الحصول  كميمكن .وفيتامينات غذائية  به، املشاركة الصيدليات من الصحية البداية فيتامينات مجبرنا ع

 فض
ً
ى الحصول  إمكانية عن ال ى للحصول  شرائية قسائم ع  )ٔالابقار حليب أو ٔالاطفال حليب سواء( الحليب ع

نامج ي املشاركة املتاجر من والطازجة املجمدة واتاوالخضر  والفاكهة  مأهليتك مدى مناقشة ميمكنك .ال

ى للحصول   .القابلة أو الصحية الزائرة من العروض هذه ع

م قدَّ
ُ
 :من لكل مجاًنا الصحية البداية فيتامينات ت

ن والالتي الحوامل السيدات •  .املا العام ي أنج

 .الرابع عامهم بلوغ ح )الداكنة البشرة ألصحاب واحد شهر ومن( أشهر ستة عمر من ٔالاطفال •

ى الحصول  لكم يحق ال ولكن الصحية دايةالب إعانات من املستفيدين من كنتم إذا ى الحصول  ميمكنك مجاًنا، الفيتامينات ع  ع

نامج ي املشاركة الصيدليات من الصحية البداية فيتامينات   .ال
 

 )الفطام مرحلة( الصلبة ٔالاطعمة تناول  بدء
 

  ا؟ الصلبة ٔالاطعمة تناول  بدء ألطفالكم يمكن ال ٔالاوقات أفضل ي ما

ي  وهو ؛تقريًبا أشهر الستة عمر بلوغ مع )الفطام مرحلة( الُرّضع أطفالكم تغذية نظام ي الصلبة ٔالاطعمة إدخال مرحلة تبدأ أن ينب

م طوال جيدة بصحة التمتع فرصة يمنحهم الذي ٔالامر جريت ال ٔالابحاث ي ورد ملا وفًقا حيا
ُ
 الصحة منظمة من بدعم مؤخًرا أ



 ١٤ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه

  .الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة بالضرورة الدليل هذا ي املدرجة واملؤسسات املجموعات جميع تتبع ال

ى الهضم الجهاز يزال ال إذ ؛ةيسكتلندٔالا  والحكومة العاملية
ُ
 ثّم  ومن .أشهر ستة عمر ح التطور  مرحلة ي عضّ الرُ  ٔالاطفال لدى والك

ي الحليب أو( ٔالام حليب فإن ى الطفل يحتاج ،أشهر ستة مرور بعد ولكن .الغذائية أطفالكم احتياجات لتلبية يكفي وحده )الاصطنا  إ

ى عنه، وحده الحليب يعجز ما تمنحه ال الغذائية املواد من املزيد تناول    .الحديد ،املثال سبيل ع
 

  مستعًدا؟ الطفل يكون  ح الانتظار يجب ملاذا

ا كنِت  إذا ي مرضعة، أمًّ ا من أشهر الستة عمر يبلغ ح فقط ٔالام حليب ع الطفل تغذية بأن العلم لِك  فينب  حماية الطفل منح شأ

 الرضيع فطام يؤدي قدو  .مستمرة الطبيعية الرضاعة ع التغذية دامت ما الالزمة بالحماية هتزويد استمرار مع العدوى، ضد إضافية

ى مبكرة مرحلة ي  كان سواءً و  .بعد فيما السمنةو  الحساسيةو  هضميةال ضطراباتالا و ؤالاكزيما الربو ألمراض تعرضه مخاطر زيادة إ

ى أيًضا يعمل الطعام لتناول  مستعًدا الطفل يصبح ح الانتظار فإن ،الاصطناعية أو الطبيعية الرضاعة ع يتغذى الطفل  توف ع

ي ملا نتيجة الوقت من الكث   :ي

 أقل فو ي التسبب مع نفسه إطعام من سريًعا الطفل سيتمكن •

 صحيح بشكل الطعام بلع من الطفل سيتمكن •

ي هناك يكون  لن •  بالطفل الخاصة واملالعق ٔالاطباق لتعقيم دا

  ال قد •
ُ
ى طرينضت  املهروسة ٔالاطعمة أو باليد تؤكل ال باألطعمة استبدالها يمكنك بل - جيًدا املهروسة ٔالاطعمة تحض إ

 

  )الفطام( الصلبة ٔالاطعمة الطفل بإعطاء البدء يمكن كيف

ي لِك الاستمرار   مع بالتدريج، الغذائي امهنظ ي الصلبة ٔالاطعمة إدخال مع الاصطناعية أو الطبيعية الرضاعة ع طفلك تغذية يينب

 يمكنِك  لذا ؛ٔالامر بداية ي يومًيا وجبات ثالث تناول  الصغار ٔالاطفال يحتاج ال وتذكري، .املعتادة الحليب رضعات بعد تقديمها ةمراعا

 تناول  يمكنه ح هفي والتنويع الطعام كمية بزيادة تدريجًيا تقومي ثّم  ومن .لكليكما املناسب الوقت ي الطعام تقديم خالل من البدء

ي مثل ٔالاطعمة جميع ة بكميات ولكن العائلة أفراد با ى ٔالاطعمة" بكتيب الاستعانة يمكنِك  كما .صغ  إطعام لبدء يس دليل :املرحة ٔالاو

ى للحصول  "الصلبة ٔالاطعمة الرضيع   .عالرضي لفطام املختلفة املراحل حول  املفيدة والوصفات املشورة وجوانب النصائح أحدث ع
  

 

ى أحصل كيف ى ٔالاطعمة" كتّيب من نسخة ع  ؟"املرحة ٔالاو

ي الزائر من اطل • ى الحصول  الصحية الزائرة/الص  نسخة ع

ى( "الصلبة ٔالاطعمة تناول  لبدء الصحية الفعاليات" إحدى بحضور  بادري  •  ير

ى الحصول  يمكنِك  حيث ،)أدناه الرجوع  الزائر من استفسري ( الكتّيب من نسخة ع

ي  الفعاليات تلك حول  التفاصيل من املزيد ملعرفة الصحية الزائرة/الص

نت اتصال خدمة لديِك  كان إذا • ي( باإلن  فيمكنِك  ،)جالسجو مكتبات ي مجانية و

ى العثور  ية باللغة النشرة هذه ع ى ٔالاخرى  واللغات ٕالانجل وني املوقع ع  :ٕالالك

www.healthscotland.com/documents/303.aspx 

 

 الصلبة ٔالاطعمة تناول  لبدء الصحية الفعاليات
 

ة أهمية يحمل أطفالكم وشراب طعام إن م بالنسبة كب اء يو لذا واملستقبل؛ الحاضر ي لصح  الُرّضع إطعام يبدأ بأن الصحة خ

ى للحصول  اصطناعًيا أو طبيعًيا إرضاعهم مواصلة مع أشهر ستة سن من الصلبة ٔالاطعمة  ح الضرورية الغذائية العناصر جميع ع

ن ذلك ى واملتعة املرح من بأجواء تلقي أن الصلبة ٔالاطعمة تناول  لبدء الصحية للفعاليات ويمكن .الح  لِك  بالنسبة الفطام عملية ع

 :ذلك ي بما ولرضيعِك،

ى الصلبة طعمةٔالا  إدخال لبدء ٔالامثل الوقت •  رضيعِك  تغذية نظام ع

ا ال الصحية ٔالاطعمة تحض كيفية •  رضيعِك  سيح

 رضيعِك  بأسنان الاعتناء •
  

ى لالطالع !ةاملفيد ٔالاخرى  النصائح من الكث ذلك وغ ى ،التفاصيل من مزيٍد  ع ي الزائر من الاستفسار ُير  .الصحية الزائرة/الص

  !الُرّضع ٔالاطفال وبالطبع ؤالاجداد وٓالاباء ٔالامهات بحضور  بوُيرحَّ 
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 scot.gov.foodstandards.www، /uk.gov.eatwell.www://http -  الغذاء معاي وكالة

ي غذائي نظام توف تتضمن وال الغذائية، والُنظم باألطعمة خاصة متنوعة موضوعات حول  حديثة مستقلة معلومات تضم  ص

ى والحفاظ ٔالاعمار لجميع مناسب ن لألشخاص الاستشارات وتقديم الغذاء سالمة ع ونية روابط وتوف النباتي  الدخول  يمكن إلك

ا   .الكث ذلك وغ ا، املسموح الغذائية املضافات ملعرفة إل



 ١٦ الصفحة
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 )MAS( البسيطة الاعتالالت من العالج خدمة

  

 البسيطة؟ الاعتالالت من العالج خدمة ي ما

 

 الاعتالالت ملعالجة ٔالاول  امللجأ املحلية الصيدليات تعد

ن، للمر يمكن حيث البسيطة؛  ذلك ي بما املستحق

ى والحصول  املشورة التماس ؤالاطفال، الُرّضع ٔالاطفال  ع

ة مجموعة لعالج ٔالادوية  الشائعة الطبية التالحا من كب

 .مجاًنا

 

  الخدمة؟ هذه تعمل كيف

ى أو املزيد ملعرفة يناسبكم، وقت أي ي اختياركم من مجتمعية صيدلية أي بزيارة قوموا وني املوقع زيارة ُير  :ٕالالك

www.scotland.gov.uk/publications/2006/06/26102829/1.  

 

 العام؟ املمارس زيارة مواصلة يمكن هل

  .لكم أنسب ذلك كان إذا العام املمارس لدى موعٍد  حجز كنكميم نعم،

 

 أخرى؟ بصيدليات الاستعانة يمكن هل

ى التوجه يمكنكم نعم ى الحصول  أو ٔالادوية لشراء أخرى  صيدليات إ كتم قد كنتم إذا .ٔالادوية وصفات ع  من العالج خدمة ي اش

 أخرى  مرة التسجيل يمكنكم مختلفة، أخرى  صيدلية من الخدمة هذه خداماست ي وترغبون  الصيدليات إحدى ي البسيطة الاعتالالت

  .الصيدلية هذه مع

  

  الحفاضات
 

  ناب كلوث جالسجو فعالية

ى للحصول  شهر كل "نابتشينو" فعاليات بزيارة تفضلوا عد حيث املجانية؛ املشورة ع
ُ
 هذه ت

ى للتعرف مثالية فرصة الفعاليات  وكذا ٓالاخرين باءٓالا  ومقابلة الحفاضات عروض ع

ى الحصول  ا( الحفاضات استعارة مجموعات ع   ).الكاملة املجموعات شراء قبل لتجرب

  الفعاليات تلك وتقام
ً
ي " قاعة ي عادة  رود، نيثسديل طريق ٣٤- ٣٢ لآلباء، "روند جو م

اثبونجو،   .)Nithsdale Road, Strathbungo G41 2AN 34-32( إن إيه ٢ ٤١ ي س

ى ،التفاصيل من مزيٍد  ىع لالطالع ى الدخول  ُير وني املوقع إ  :ٕالالك

www.facebook.com/glasgowclothnappies.  

  

 



 ١٧ الصفحة
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ىاملتاح  الوطنية الصحية الخدمات هيئة خط  www.nhs24.com -  أسكتلندا ي اليوم مدار ع
 

ى الدائم الوصول  إمكانية يوفر ى اليوم مدار ع ى للحصول  الذاتي املساعدة دليل إ  الشائعة، الصحية باملشكالت الخاصة املشورة ع

ى باإلضافة ى تعّرفوا .العمل ساعات خارج طبيب مقابلة قرار اتخاذ بشأن املساعدة التماس إ  الصيدليات حول  التفاصيل من املزيد ع

 متاٌح  الخط هذا بأن علًما ؛الجنسية الصحة عيادات أو السفر أو املستشفى أو ٔالاسنان طب خدمات أو العامة العيادات أو املحلية

  .متعددة بلغات

ا اتصلوا
ً
ى )املحمولة الهواتف أو ٔالار الخط من( مجان  مرافق فتح إعادة نلح الانتظار ميمكنك وال مر كنتم إذا ١١١ الرقم ع

  .املعتادة الوطنية الصحية الهيئة
 

نت ع املتاحة املصادر   ٕالان
 

 org.sandyford.www - الحمل منع خدمات

ى للحصول   .الجنسية الصحة مرافق بجميع املتعلقة املعلومات ع
 

 www.glasgowhelp.com -  املساعدة لخدمات جالسجو دليل

  .جالسجو ي املتاحة الخدمات من واسعة مجموعة حول  تفاصيل الدليل هذا يقدم
 

www.immunisationscotland.org.uk 

ى للحصول  ى باإلضافة التطعيم ومواعيد فرةااملتو  ؤالامصال عيمالتط بأهمية املتعلقة املعلومات ع  التطعيم بشأن التوصيات أحدث إ

  .الديكي السعال ضد
 

  تقدم ،www.netmums.com -  ٔالامهات شبكة

نت ع املساعدة • ونية واملنتديات ٕالان انية اعيةواملر  لألسرة الصديقة لألنشطة املخصصة ٕالالك ى للم  الوط الصعيدين ع

ي  واملح

ن ؤالاطفال ٔالامهات مجموعات تشمل وال( املحلية الدعم مجموعات • ى باإلضافة الدارج  الطبيعية، الرضاعة دعم مجموعات إ

ى  )ذلك غ إ

انية الخاصة املشورة خدمات •  بامل

ى العودة بشأن وٕالارشاد التوجيه •  العمل إ

ن من املقدم عموالد ٔالاطفال رعاية •  أو الطالق أو الحركة وفرط الانتباه قصور  اضطراب أو القراءة عسر حاالت ي( الاختصاصي

 )الانفصال

انية املراعية الوصفات • ن ؤالاطفال للفطام للم  واملجموعات والعائالت الدارج

نت ع للجميع مفتوحة عيادة •  ؤالابّوة ؤالاطفال الُرّضع نبشأ سؤال أي طرحل ٕالان

ن من مساءً  الثالثة وح صباًحا التاسعة من الصحّيون  الزائرون أو املدربة ٓالاباء دعم مجموعات باملوقع يتوفر • ى الاثن  الجمعة، إ

 .مساءً  والنصف التاسعة ح مساءً  والنصف السابعة من مساء وكل

اء ٓالاباء دعم مجموعات تشمل ية تواصل منظمة من خ  واملركز ٓالاباء وخط العائالت دعم ظمةومن املرأة إغاثة وهيئة الخ

ن استشارات ومكتب للتعليم الاستشاري    .املواطن
 

وني التوعوي  الوطنية الصحية الخدمات هيئة موقع  www.nhsinform.co.uk -  ٕالالك

 متاٌح  املوقع بأن علًما ؛املحلية املرافق ذلك ي بما الدعم مرافق دليلو  شيوًعا الصحية ٔالاسئلة ألك ومستوفية شاملة إجابات يقدم

  .لغات بعدة

: ٠٨٠٠ ٢٢ ٤٤ ٨٨ 
 

وني "ريد توك بالي" موقع  www.playtalkread.org -  ٕالالك

ى املشتملة ةسكتلندئالا  الحكومة مصادر أحد  فض والتفاعلية، املرحة ؤالافكار ٔالانشطة ع
ً
 ٔالاطفال بشاناستشارات  من يقدمه عما ال

  .الرعاية مقدمي أو لآلباء الدعم بتقديم املعنية الاتصال جهات تفاصيلو  الُرّضع
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وني بي ستيدي ريدي" موقع   www.readysteadybaby.org.uk - ٕالالك

  ويقدم الوطنية الصحية الخدمات هيئة درمصا أحد
ً
  دليال

ً
  .الرضيع الطفل عمر من ٔالاول  العام طوال ؤالابوة والوالدة الحمل عن كامال

 

وني "تودلر ستيدي ريدي" موقع  www.readysteadytoddler.org.uk -  ٕالالك

ي دليل ى التغلب ي مملساعدتك الوطنية الصحية الخدمات ئةهي تقدمه عم  طوال السعيدة باللحظات والاستمتاع الصعبة اللحظات ع

ن صغاركم أعوام   .الدارج
 

 الفم صحة
 

ن - "Childsmile" طفل بسمة برنامج  أسكتلندا ي ٔالاطفال فم صحة تحس

نصحي ولثة نانبأس التمتع يع الطفولة مرحلة أثناء جيدة أسنان بصحة التمتع إن  مدى ت

 .الحياة
 

ن الزائرين طاقم أفراد أحد يقوم وسوف  أو العامة بالصحة املع التمريض أو الصحي

نامج التابع ٔالاسنان صحة دعم اختصا نامج بتعريفكم لل  لكم سيقدمو  ،"طفل بسمة" ب

ى باإلضافة ٔالاسنان بصحة الخاصة املشورة ك الفلورايد مادة تحوي  أسنان ن معجو  وعلبة مجانية أسنان فرشاة إ  ي جزء ١٠٠٠ ب

ى العثور  ي مساعدتكم أيًضا ويمكنه .املليون   بعد أسنان طبيب لدى الرضع أطفالكم بتسجيل بادروا .منطقتكم ي أسنان طبيب ع

ى أو الوالدة  .سّن  أول  ظهور  بدء مع ٔالاقل ع
 

ى الُرّضع أطفالكم اصطحاب شأن ومن ى يساعدهم أن ممكن وقٍت  أقرب ي ٔالاسنان طبيب إ  عيادات وروائح وأصوات مشاهد اعتياد ع

ي .ٔالاسنان أطباء ى ستحصلون  ٔالاسنان، طبيب عيادة و  حماية بكيفية سيعّرفكم والذي باألسنان العناية فريق من والدعم املشورة ع

ن، سّن  ومن .املستقبل ي ٔالاسنان بتسّوس ٕالاصابة من أطفالكم  الرعاية خدمات من املزيد تقديم ٔالاسنان طب لفريق يمكن عام

 .الفلورايدب الطالء مثل الوقائية،
 

ى لالطالع ى املعلومات، من مزيٍد  ع ي الزائر سؤال ُير وني املوقع زيارة أو الصحية الزائرة/الص   .www.child-smile.org.uk :ٕالالك
 

ن بفريق الاتصال يمكن ى املبكرة للطفولة الصحة تحس   :أدناه حةاملوّض  ٔالارقام ع

 ٠١٤١ ٧٨١ ٢١١٧ :   جالسجو شرق  شمال

 ٠١٤١ ٢١١ ٠٦٦٤ :   جالسجو غرب شمال

 ٠١٤١ ٢٣٢ ٨٠٥٢ :   جالسجو جنوب
 

 :أن تذكر

ن ٔالاسنان غسل يجب • ى يحتوي  أسنان معجون  باستخدام يومًيا مرت ك( رايدالفلو  مادة ع  ).املليون  ي جزء ١٠٠٠ ب

 .دورية بصفة وزيارته أسنان طبيب لدى التسجيل يجب •

ى املحتوية واملشروبات ٔالاطعمة تناول  قصر يجب • ى السكريات من نسبة ع  .فحسب الوجبات أوقات ع

ى ٕالامكان قدر السكر من الخالية ٔالادوية استخدام يجب •  .الدوام ع
 

  ؤالاسرة الوالدين دعم
 

 www.3ddrumchapel.org.uk -  دي ثري  متشابلدرا

The Open Gate, 44 Hecla Square, Drumchapel G15 8NA 

ية مؤسسة نحن م درامتشابل أطفال حياة ي فارٍق  إحداث أجل من املساعدة تقدم محلية خ  الالزم الدعم توف طريق عن وعائال

م العالقات أواصر وتقوية لهم ن بي ي ما ونقدم ،إيجابي تغي حداثإ من ٔالاسر وتمك   :ي

ي" برنامج يتضمن وبعدها الوالدة قبل دعم ما برنامج • ى ،"إن دروب بيب آند بامبس" ،"بي بي فور " ،"بامبس مي  جانب إ

 والعافية الصحة/التدليك/الروائح بطب املداواة فصول 

ن ؤالاطفال لآلباء أنشطة •  الدارج
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ى عالوة تشاورية، وجلسات الغداء وتناول  الط وتعلم الوالدة بحدي لعنايةلاستشارات  تتضمن عمل وورش زيارات •  ع

 الوالدة حدي لألطفال ٔالاولية ٕالاسعافات لتعلم فصول 

 ورحالت ٔالاقران دعم مجموعة وتقديم لألمهات وأمسيات ٔالاطفال تدليك تعليم وفصول  ٔالاطفال تربية كيفية لتعلم برامج •

 .ٓالاباء وعمل عائلية

ى لالطالع .والصغار الُرّضع لألطفال حضانة دار توف مع مجاًنا الفصول  من العديد نقدم ى املعلومات، من مزيٍد  ع ى الاتصال ُير   :ع

: uk.org.ddrumchapel3@info  

: ٠١٤١ ٩٤٤ ٥٧٤٠ 
 

 www.barnardos.org.uk/apna - آبانا بارناردوز  مشروع

70 Coplaw Street, Govanhill G42 7JG  

 .وبدنية تعليمية إعاقات يعانون  الذين والشباب ٔالاطفال ذوي  للعائالت جالسجو، أنحاء جميع ي الدعم خدمات من مجموعة يقدم

ي ما الخدمات تتضمن   :ي

لية رعاية • ة م  ٔالامد قص

ي الدعم • ي الاندماج/املجتم  الاجتما

 الرعاية يمقدم دعم مجموعة •

 الدراسة مواعيد بعد نادي /لعب برامج •

 أخرى  خدمة ١٩ من وأك الشخ الدعم •

: uk.org.barnardos@apnaproject 

: ٠١٤١ ٤٢٣ ٩٢٢٥  
 

  )فقط سجوجال شرق  شمال ي( الشباب ومشاركة العائالت لدعم بارناردوز  مشروع

Westwood Business Centre, 69 Aberdalgie Road, Easterhouse G34 9HJ  

ى خاللها من دف وأطفالهم الرعاية ومقدمي لآلباء أسري  دعم خدمات رناردوز اب مشروع يقدم ام الثقة بناء إ  وتعزيز الذات واح

 فض .بناءة عالقات وتطوير الشخصية املرونة مستويات زيادة مع ٕالايجابية النفسية الصحة
ً
 ي العائالت املشروع يساعد ،ذلك عن ال

ن ؤالاطفال للشباب الالزم الدعم وتقديم باألمان الشعور  لضمان الصعبة ؤالاوقات املحن تجاوز   مناهج استخدام ع للخطر املعرض

ي عمل ذات وأخرى  فردية ا املتنوعة الخدمات من مجموعة أيًضا ويقدم .جما  املهارات وتنمية والتدريب ٔالاقران ودعم التوجيه م

لية  الط مهارات لتعلم ودورات ٕالايجابية ٔالابّوة برنامج املقدمة ٔالانشطة وتتضمن .ؤالابناء ٓالاباء أمام للمرح فرص وتوف العملية امل

ن عمل وورش واللعب للهو وأوقات ى املالية القدرات لتحس  الوقاية وكيفية والتغذية مالف صحة حول  مصادر /معلومات تقديم جانب إ

  .ٕالاصابات من

: ٠١٤١ ٧٧٣ ٤٢٩٧  
  

 

نامج  )جالسجو شرق  شمال( املبكرة للطفولة التعاوني ال

 تعرض ٕالاعالنية اللوحات من العديد جالسجو شرق  شمال ي ينتشر

 وأنشطة ومجموعات وخدمات حمالت عن لإلعالن مجتمعية معلومات

ى وتعمل تللعائال  الدعم جميعها تقدم محلية  يقوم .الصحة تعزيز ع

ا يتم لذاو  ؛ٕالاعالنية اللوحات محتوى  بتحديد املحليون  السكان  تحدي

  .بانتظام
 

ى العثور  يمكن ها يسُهل ال ٕالاعالنية اللوحات ع  شعار بفضل تمي

 :التالية املواقع ي ليسأ
 

 

  باركهيد مجتمع حضانة

Quarry Brae Campus, 61 Crail Street, Glasgow G31 5AL  

 



 ٢٠ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه

  .الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة بالضرورة الدليل هذا ي املدرجة واملؤسسات املجموعات جميع تتبع ال

ي املركز   باركهيد ي الص

101 Salamanca Street, Glasgow G31 5BA 
 

  تون يجيدبر  ي ٔالاسري  التعلم مركز

106 Orr Street, Glasgow G40 2QF  
 

ي املركز   تون يجيدبر  ي الص

201 Abercromby Street, Glasgow G40 2DA  
 

ى لالطالع ى املعلومات، من مزيٍد  ع ي، آن ىع الاتصال ُير  الصحية الزيارات فريق قائدة ماكجين

: ٠١٤١ ٥٣١ ٦٦١٥ 

 

 
 

فيه التعليم جلسات  www.earlyyearsscotland.org -  وال

فيه التعليم جلسات "أسكتلندا ي املبكرة الطفولة" منظمة تقيم  لهم، الرعاية مقدمي/وأسرهم أعوام ٥ ح يوم عمر من لألطفال وال

صمم .خفيفة صحية بةوج تقديم ذلك ويتضمن
ُ
م العائالت ا تستمع املرح من حالة لتوف الجلسات ت

ّ
 من البعض بعضهم مع والتعل

ي .ٔالاخرى  ٔالالعاب من والكث املظالت وألعاب العب واللعب اليدوية والحرف الفنون  خالل  إنشاد وقت يأتي الجلسة، اية و

حب الحشرة مجموعات قصص إحدى قراءة/ٔالاغاني
ُ
ى( )Bookbug( للكتب ةامل ى الاطالع ير  كما ").ٔالانشطة" عنوان تحت التفاصيل ع

ى للتعرف ٓالاباء أمام الفرصة أيًضا تتاح  تقديم يتم حيث ،ٔالاطفال تنمية كيفية حول  تدور  ال ٔالافكار واستكشاف البعض بعضهم ع

ا بعض يتوفر ولكن الدراسية، الفصول  أثناء ساتالجل معظم تعقدو  .مريحة ترحيبية أجواء وسط املجانية الخدمات هذه جميع  ي م

  .أيًضا املدرسية العطالت

ى لالطالع ى ،التفاصيل من مزيٍد  ع ى متابعتنا ُير  شمال – "أسكتلندا ي املبكرة الطفولة" منظمة عنوان تحت الفيسبوك موقع ع

ى الاتصال أو جالسجو وجنوب   :ع

: org.earlyyearsscotland@info  

: ٠١٤١ ٢٢١ ٤١٤٨  
 

ية املؤسسة  FASS( - www.fassglasgow.org( للعائالت ٕالادمان من العالج دعم لخدمات الخ

FASS, West Street Centre. 123 West Street, Glasgow G5 8BA  

ن ٔالاسرة ألفراد والدعم الخدمات املؤسسة تقدم ا يعاني ال واملخدرات الكحول  مشكالت من املتضررين البالغ  تتضمن .أحباؤهم م

ها باملواساة معنية وأخرى  العائلية بالقرابة معنية مجموعة جالسجو أنحاء جميع ي املنتشرة الدعم مجموعات  بالدعم معنية وغ

 خدمات الشراكات إبرام طريق عن أو مباشرة بصورة أيًضا املؤسسة وتوفر هذا .املجتمعات ي ٔالاقران دعم خدمة تقديم مع ٔالاسري 

  :التالية للعائالت ٕالادمان من العالج دعم

م يعاني ال املخدرات أو الكحول  إدمان مشكالت من للمتضررين مجانية مشورة •  العائلة أفراد أحد م

ي بالتواصل معنيون  اختصاصيون  • ى الدعم لتوف )Geezabreak منظمة مع بالشراكة( املجتم  أقرباء من الرعاية مقدمي إ

 ٔالابوي  ٕالادمان بسبب لألطفال الوحيدين الرعاية مقدمي ٓالان يعدون  والذين الطفل

 والتوتر الضغط من للتخلص بديلة وعالجات شاملة وعالجات مجاًنا، املغناطي بالتنويم عالج •

 التكلفة قليلة مؤقتة رعاية خدمات •

ن أسرهم وأفراد املجموعة ألعضاء مجانية وساطة خدمات •  جراء املتوترة ٔالاسرية العالقات بناء إعادة ي يرغبون  الذين البالغ

 املخدرات أو للكحول  ٔالاحباء إدمان مشكالت

 خفيفة غداء وجبة تقديم مع لألعضاء شهرية اجتماعات •

 للعائالت ٕالادمان من العالج دعم خدمات مؤسسة تصدرها شهرية ونشرات تمويل فرص •



 ٢١ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه

  .الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة بالضرورة الدليل هذا ي املدرجة واملؤسسات املجموعات جميع تتبع ال

 بساملال كسوة مشروع •

م فقدوا الذين ؤالاصدقاء للعائالت الذكرى  إلحياء عاملية خدمات •  لاللتقاء وذلك املخدرات أو الكحول  مشكالت جراء أحبا

م وتذكر مًعا  التجربة بنفس مّروا الذين ٓالاخرين من والدعم بالراحة والشعور  أحبا

: info@fassglasgow.org  

: ٠١٤١ ٤٢٠ ٢٠٥٠ 
 

 www.geezabreak.org.uk - )جالسجو شرق  شمال( "Geeza Break" منظمة

1450 -1456 Gallowgate, Parkhead G31 4ST 

اوح الذين ٔالاطفال ذوي  اءلآلب املؤقتة الرعايةو  ٔالاسري  للدعم مرنة خدمات بتوف معنية تطوعية منظمة بكوننا نتشرف ن أعمارهم ت  ب

ى يوم   .عاًما ١٦ إ
ُ
ي الطرف ي ٔالاحيان أغلب ي الخدمات هذه مقدَّ وت ي الشما ي ،جالسجو من الشر  مريحة أجواء توف تتضمن و

خاء ة والرعاية لالس  وأسبوع الصيف وفصل الفصح عيد أثناء )TOFFEE نادي( املركز ي والرعاية ٔالاسرة دعم وأعمال ٔالامد قص

 فض ،أكتوبر شهر عطالت
ً
 جميع ي ٔالاقارب خدمات تقدم( ٕالادمان مشكالت من املتضررة ٔالاسر ألقارب متنوعة خدمات تقديم عن ال

 .مجاًنا الخدمات هذه كل نقدم أنناب علًما ؛)جالسجو أنحاء

: info@geezabreak.org.uk  

: ٠١٤١ ٥٧٣ ٢٩٠٠  

 
 

  (GPIN) بولوك جري ي الاندماج شبكة

Flat 11, 70 Kennishead Avenue, Pollok G46 8RP 

ى خدمات بولوك جري ي الاندماج شبكة تقدم ي املجتمع إ ي املقر ي املح ى جنًبا لعب مجموعات أيًضا تقدم كما لها، املجتم  جنب إ

ن يةٕالانجل  اللغة تعلم دروس مع ى عالوة النسائية، بولوك جري ي الاندماج شبكة مجموعةو  )ESOL( أخرى  بلغات للناطق  توف ع

 مجانية ونصائح معلومات أيًضا وتتوفر هذا .آمنة بيئة وسط أصدقاء وتكوين والابتكار واللهو للعب ؤالاسر ٔالاطفال أمام أخرى  فرص

ى وموضوعية ى الدخول  إمكانية جانب إ ن إ  .أنشطة/دراسية وفصول  مجاًنا تٕالان

: uk.co.gpintegrationnetwork@info  

: ٠١٤١ ٦٤٩ ٢٠٠٠ 
  

ي الزائر خدمات  الصحية الزائرة/الص

 ٔالاطفال تربية بكيفية والتوعية ليكالتد جلسات تتضمن وال املتنوعة، املحلية والجلسات الاستشارات حول  املعلومات من ملزيٍد 

ى وخالفه، التقييمات إجراء وكيفية الطفل وتطور  والفطام ي بالزائر الاتصال ُير ى لالطالع .الصحية الزائرة/الص  الاتصال، تفاصيل ع

ى ى الرجوع ُير ي الزائر" عنوان تحت املدرجة الصفحات إ   ".الصحية الزائرة/الص
 

ل  من البداية منظمة  )Home-Start Glasgow( جالسجو ي امل

ل  من البداية" منظمة تعد ية املنظمات إحدى جالسجو شمال ي "امل ى الحصول  يستحق طفل كل بأن تؤمن ال الخ  بداية أفضل ع

 ي اتبخ  يتمتعون  مدربون  متطوعون  يعكف حيث ؛أعوام ٥ من أقل أطفال تعول  ال للعائالت الدعم تقدم كما الحياة، ي ممكنة

ى ٔالابّوة مجال ن منازلهم ي أسبوع كل مرة العائالت زيارة ع ي؛ أو/و املعنوي  الدعم لهم مقدم  كما مجانية الخدمة هذه بأن علًما العم

  .ٔالاحكام إصدار وعدم بالسرية تتسم



 ٢٢ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه

  .الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة بالضرورة الدليل هذا ي املدرجة واملؤسسات املجموعات جميع تتبع ال

ل  من البداية" منظمة   www.homestartglasgownorth.org.uk - جالسجو شمال ي "امل

Home-Start Glasgow North, The Janitor’s House, 35 Avenue Park Street, Glasgow G20 8TS 

ة دعم وخدمات أسرية مجموعات خالل من الدعم تقدم • ي توجي وفيديو )بعدها أو الوالدة قبل سواء( الوالدة لف  .تفاع

: info@homestartglasgownorth.org.uk 

: ٠١٤١ ٩٤٨ ٠٤٤١  
  

ل  من البداية" منظمة  www.homestartglasgowsouth.org.uk - جالسجو جنوب ي "امل

Pollokshaws Burgh Halls, 2025 Pollokshaws Road, Pollokshaws G43 1NE  

ية تعليم وفصول  ٔالاسرية واملجموعة النسائية واملجموعة ؤالاطفال ٔالامهات خالل من الدعم خدمات تقدم • ى باإلضافة ٕالانجل  إ

ّ وخطوات ٕالايجابية ٔالابّوة يّ برنام من الثالث املستوى   .الثقة بناء برامج أحد يعد الذي )STEPS( الشخ النجاح طريق ي التم

: theteam@homestartglasgowsouth.org.uk  

: ٠١٤١ ٥٧٠ ٨٧٣٥ 
  

 uk.org.st1children@nescotlandparentli -  أسكتلندا ي ٓالاباء خط

وني بريد وخدمة مجاني مساعدة خط يه شخص ألي إلك ا كان مهما( قلق يع ً ا أم كب
ً
 .ٔالاطفال بشأن )بسيط

: ٠٨٠٠ ٠٢٨ ٠٢٢٣٣ 
  

 )فقط جالسجو شرق  شمال( جالسجو شرق  بشمال ريرز اكو  من املقدمة ٔالاسري  الدعم خدمات

ruchaziefamilysupport@quarriers.org.uk 

ية مؤسسة ريرز اكو  تعد ن ٔالاطفال دعم خدمات وتقدم أسكتلندا ي قائمة خ   .والعائالت والشباب والبالغ
  

ي  حضانة   روك

 مفتوحة بأجواء الحضانة تتمتعو  .أعوام ٣ ح يوم عمر من ٔالاطفال احتياجات لتلبية املحددة ٔالاغراض ذات الحديث حضانتنا ُصممت

حاب تتسم نل ؤالالفة والود بال م من الاستفادة لهم يتس ح والتطور  النمّوِ  من ٔالاطفال تمك ن .الكاملة إمكانا  املنشأة ي ونستع

ات يزخر وهو عالًيا، تدريًبا بدرَّ وُم  بالكامل مؤهل بفريق  فض املدرسة دخول  قبل مرحلة ي الباألطف الرعاية مجال ي ثمينة بخ
ً
 عن ال

ها نفخر ال املواتية البيئة   .الحضانة ي لهم بتوف

: ٠١٤١ ٧٧٤ ٨٢٠٢  
  

 بارالنارك ي ٔالاسري  الدعم مرفق

 يرتطو  ي العائالت ومساعدة والرفاهية النفسية الصحة تعزيز خالل من املخدرة املواد تعاطي من املتضررة ٔالاسر لدعم خدماتنا نقدم

ى قائمة إيجابية عالقات ي العمل وبرامج الشخ الدعم خالل من ذلك تحقيق يمكنو  .ا يتمتعون  ال القوة مواطن ع  الجما

ي ما وتتضمن مجانية املجموعات هذه تعد .الاجتماعية ٔالانشطة ونوادي   :ي

 ٕالايجابية ٔالابّوة برنامج •

 ٔالاساسية الط مهارات •

 ٓالاباء دعم مجموعة •

 املرأة عمد مجموعة •

ى التغلب دعم مجموعة •  الوالدة بعد ما إحباط ع

 الشباب يقظة برنامج •

م وإضحاكهم ٔالاطفال دغدغة •  ومالعب

 Book Bug قصص •

 ٔالاطفال تدليك •

 ٔالاطفال يوجا جلسات •

ابط أنشطة بمجموعات مرفقة التغذية، مجموعة •  مًعا النمو/ال

  ٠١٤١ ٧٨١ ٤٢٦٤ أو ٠١٤١ ٧٧٤ ٨٢٠٢ :



 ٢٣ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه

  .الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة بالضرورة الدليل هذا ي املدرجة واملؤسسات املجموعات جميع تتبع ال

  
 راثبون  ي )السن صغار ٓالاباء تدريب رصف( TOP برنامج

اوح وعمرك ٔالابوين أحد أنت هل ن ي  وتكاليف غداء وجبة )TOP( السن صغار ٓالاباء تدريب فرص برنامج لكم يقدم عاًما؟ ٢٤ – ١٦ ب

ن مجانية وحضانة السفر  والالزمة ٔالاطفال ربيةت كيفية لتعلم الالزمة الثقة لبناء املقدمة ٔالاسبوعية الدورات حضور  من ٓالاباء لتمك

ي الحياة ي للتعامل ي العمل، و قدَّ  .ٓالاخرين السن صغار ٓالاباء مع لاللتقاء آمنة بيئة توف الوقت نفس و
ُ
 ي ومتنوعة مرنة دورات مت

  .وشاتيلستون  جالسجو مدينة ومركز درامتشابل،

ى لالطالع ى ،التفاصيل من مزيٍد  ع ى بنا الاتصال ُير ى صفحتنا ع   TOP برنامج – www.facebook.com الفيسبوك وقعم ع

: ٠١٤١ ٢٢٩ ٦٣٠٠  

 

 
 

 www.rosemount.ac.uk - الحياة مدى السن صغار ٓالاباء لتعليم روزمونت برنامج

  جالسجو مناطق لجميع السن ارصغ ٓالاباء مشروع

م الحوامل ؤالامهات وٓالاباء ٔالامهات من السن لصغار ومجانية متخصصة دعم خدمات نقدم  ال الحواجز إزالة ي جميًعا ملساعد

اوح ممن ٓالاباء يحصل .التوظيف أو التعليم أو التدريب ي التقدم مواصلة من تمنعهم ن أعمارهم ت  عاًما ٢٤ ح أو ( عاًما ١٩ – ١٦ ب

ى جالسجو أنحاء جميع من )الرعاية مقدم غياب حالة ي   :ع

ى الحصول  ي املساعدة • ي ٔالاساسية املهارات ع  برعاية املتعلقة املشكالت حول  العملية النصائح بإسداء دعمهم الوقت نفس و

ى والقدرة وٕالاعانات وٕالاسكان ٔالاطفال  العمل ع

ن والدعم املشورة •  الوالدة وبعد ملالح أثناء الالزم

ى والدعم املساعدة تقدم ى يعمل الذي العمل طاقم من فردي أساس ع  الجماعية ٔالانشطة ي للمشاركة السن صغار ٓالاباء تشجيع ع

ى والقدرة والصحة ٔالاولية وٕالاسعافات الشخصية التنمية مثل مجاالت تشمل ال   .العمل ع

 

  جالسجو شرق  شمال ي ٕالادمان من العالج ودعم ٓالاباء لشؤون Links Family مرفق

 فردي دعم خدمات لآلباء يقدم كما يات،والكحول املخدرات إدمان من املتضررة ؤالاسر لألطفال مجانية دعم خدمات املرفق يقدم

ي وعمل ي لدعم نسائية ومجموعة جما   .ٔالابناء تربية كيفية لتعلم خصيًصا مصمم فردي وبرنامج ٕالادمان من التعا

 

  جالسجو شرق  شمال ي ٔالاطفال يةرعا مرفق

  أعوام خمسة ح أشهر ستة عمر من لألطفال تنافسية بأسعار أطفال رعاية خدمة املرفق يقدم

ن من مساءً  ٥:٣٠ – صباًحا ٨:٣٠ ى الاثن   الجمعة إ

: ٠١٤١ ٥٥٣ ٠٨٠٨ 

 

  "فاميل فور  ستونز ستيبينج" التطوعية املنظمة

ى املنظمة دف ا يتلقون  وعادلة آمنة صحية بيئة وسط ٔالاطفال لجميع سعيدة حياة توف إ ام ف  من لالستفادة الالزم والدعم الاح

م   .الكاملة إمكانا

Flemington House, 110 Flemington Street, Glasgow G21 4BF 

: ٠١٤١ ٥٥٨ ٠٦٩٩ 



 ٢٤ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه

  .الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة بالضرورة الدليل هذا ي املدرجة واملؤسسات املجموعات جميع تتبع ال

  جالسجو وجنوب شمال ي والرعاية للعب جالسجو حضانة دار

Townhead Village Hall, 60 St Mungo’s Avenue, Townhead, Glasgow G4 0PL 

لية الرعاية بخدمات مختصة دار  ي ٓالاباء/الرعاية مقدمي ملساعدة العائلة منازل  ي بالطفل الرعاية مجال ي مرنة خدمات توفر امل

  .والعمل التعليمية والدورات التدريبات بحضور  لهم والسماح الالزمة الراحة تلقي

: playandcareglasgow@ssff.org.uk  

: ٠١٤١ ٢١٢ ٠٠٤٨  
 

ي بوسيلبارك مركز   العائ

Keppoch Campus, 65 Stonyhurst Street, Possilpark, Glasgow G22 5AX 

ي العمل أو الفردية اللقاءات خالل من والرفاهية سريةٔالا  والصحة ٔالاطفال تربية كيفيةبشأن  واملشورة الدعم يقدم   .الجما

ي ما العمل ورش تتضمن   :ي

 "تودلرسينس" عمل ورشة ذلك ي بما والطفل، ٔالاب أو باألم خاصة عمل ورش •

ي الط •  التكلفة قليل الص

ن وضع/العنيدة السلوكيات مع التعامل •  للرعاية روت

 الناجحة ٔالاّبوة برنامج •

 ٕالاجهاد ةوإدار  التم بلوغ نحو خطوات •

  :أيًضا يتوفر كما

ات •  الرعاية مقدمي/لآلباء واملساعدة الدعم دف استماع وخدمات فردية توج

ن من يومًيا، جلستان( أطفال رعاية • ى الاثن ى جنًبا الصغار لألطفال )الجمعة إ ى دف ال ٔالاسرية/ٔالابوية ٔالاعمال مع جنب إ  إ

 الرعاية مقدمي/لآلباء الراحة توف

: pfc@ssff.org.uk 

: ٠١٤١ ٣٣٦ ٢١٢٩  
 

ن ٔالاطفال من العنف ضحايا دعم   والبالغ

ن ٠٨٠٠ ١١ ١١ :ٔالاطفال خط   ذلك؟ دون  فما عاًما ١٨ للبالغ

ي العنف ضحايا مساعدة خط   امل

ــــ  وطنيــــة خدمــــة لتــــوف ةســــكتلندئالا  املــــرأة إعانــــة منظمــــة مــــع اون بالتعــــ ويعمــــل ســــًرا والــــدعم املعلومــــات بتقــــديم هــــذا املــــساعدة خــــط ُيع

ي للعنف نيتعرض الالتي للسيدات  .امل

ى املتاح املجاني املساعدة خط   ٠٨٠٠ ٠٢٧ ١٢٣٤ : اليوم مدار ع

 الطفولة ي الجن الاعتداء من الناجون /الجن العنف

ى الاغتصاب و الجن العنف لضحايا أركواي مركز خدمة تتوفر   ع

http://.archway.sandyford.org ٠١٤١ ٢١١ ٨١٧٥ :و 

 أسكتلندا ي الاغتصاب حاالت ي املساعدة خط

 الليل منتصف ١٢:٠٠ – مساءً  ٦:٠٠ من يومًيا

: ٠٨٠٨٨ ٠١ ٠٣ ٠٢ 

 uk.org.mensadviceline.www -  الذكور  من الضحايا دعم

  الرجال استشارات خط

: ٠٨٠٨ ٨٠١ ٠٣٢٧  
 

 www.glasgow.triplep-staypositive.net - ®ٕالايجابية ٔالابّوة برنامج - بي تريبل

ى ٕالايجابية ٔالابّوة برنامج يعمل  جميع من ٓالاباء يواجه ٔالاخرى، عن أسرة كل تختلف وبينما .التخمينات من ٔالابّوة ممارسات تنقية ع

ةمت مشكالت العالم اءحأن ى شا ن ٔالاطفال غضب نوبات :مثل الدهشة حد إ ن ٔالاطفال أو الدارج  ؛ٔالاطفال ي العناد أو للنوم الرافض

له ي املرء يواجهها ال املشكالت فكل  .املساعدة تقديم ٕالايجابية ٔالابّوة نامجل يمكن ولهذا .ٔالاخرى  ٔالاماكن ي العائالت ا تتأثر م



 ٢٥ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه

  .الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة بالضرورة الدليل هذا ي املدرجة واملؤسسات املجموعات جميع تتبع ال

 املساعدة نسبة تحديد يمكنكم ولكن ،"الجميع يناسب واحًدا منهًجا" ليس ٕالايجابية ٔالابّوة برنامج منهج أن ألةاملس هذه ي الجيد ؤالامر

ا الحصول  ي ترغبون  ال ا حصولكم وطريقة ٔالابناء تربية ي إلعانتكم عل  الدورات خالل من املقدم الدعم اختيار لكم يجوز  .عل

  .خاصةال الفردية الاستشارات أو الجماعية
  

ى منطقتكم، ي ٕالايجابية ٔالابّوة برنامج حول  املعلومات من ملزيٍد  ي الزائرب الاتصال ُير  املركزي  بالفريق الاتصال أو الصحية الزائرة/الص

  .ٔالابناء تربية ي للمساعدة

: centralparentingteam@ggc.scot.nhs.uk  

: ٠١٤١ ٢٧٧ ٧٥٦٠  

 

وني "Your Support Your Way Glasgow" موقع  www.yoursupportglasgow.org - ٕالالك

ن
ُ
ات والنصائح املعلومات شركائنا مع بالتعاون  ونقدم جالسجو، مدينة مجلس جانب من املوقع هذا أ  بالخدمات املتعلقة والتوج

ي والدعم املساعدة ومصادر  ٔالاطفال ذلك ي بما والدعم الرعاية فئات كل تتضمن ال املجتمعية الخدمات جميع املوقع ويتناول  .املح

ن أعوام ٨ ح يوم عمر من لألطفال ٔالاسرية والخدمات  الرمز إدخال سوى  عليكم ليس .عاًما ١٦ ح أعوام ٩ عمر من واملراهق

ى بمنطقتكم الخاص يديال وني املوقع ع ى تقع ال أو منطقتكم ي املتوافرة الخدمات ملعرفة ٕالالك   .منكم مقربة ع

 

ن عن قالعٕالا ي املساعدة   التدخ
 

ة بأمراض ٕالاصابة خطر يخّيم ى خط ن يتعرضون  الذين ؤالاطفال )ٔالاجّنة ذلك ي بما( الُرّضع ع ؛ للتدخ  رضالتع يتسبب إذ السل

ن  املدرسة عن التغّيب معدالت وزيادة والزكام والسعال الربّو  لنوبات التعرض خطر وزيادة الرئة بعدوى  ٕالاصابة ي السل للتدخ

ى باإلضافة اب مثل( الوسطى ٔالاذن بأمراض ٕالاصابة إ ى يف قد والذي الوسطى ٔالاذن ال  املوت خطر وزيادة )جزئي بصمم ٕالاصابة إ

  .املهد ي

  

ن عن ٕالاقالع جلسات عقدتنو    .متنوعة أماكن عدة ي والودّ  بالهدوء تتسم وال الرسم الطابع من املتحررة ٔالاسبوعية التدخ

ى لالطالع ى ،التفاصيل من مزيٍد  ع ى الاتصال ُير ن عن ٕالاقالع ي املساعدة خط ع  .٠٨٠٠ ٨٤ ٨٤ ٨٤ : التدخ

 

 

 

ن عن ٕالاقالع خدمات  الصيدليات ي التدخ

ن عن ٕالاقالع خدمات املحلية مصيدليتك ي املدرب العمل طاقم أيًضا مقّدِ يُ  ا؛ الوصول  يسهل وال املعقولة التكلفة ذات التدخ  إل

  .املزيد ملعرفة صيدلية أي بزيارة بادروا .الالزم الدعم تقديم مع مجاًنا املوصوف العالج ُيمنح حيث

  

ن عن ٕالاقالع خدمات   الحمل أثناء التدخ

 حام كنِت  اإذ
ً
ن مرضعة أم أو ال ن، عن التوقف ي وترغب ى التدخ   مع التواصل ُير

 www.canstopsmoking.com -  "أسكتلندا لسكان أفضل صحة نحو" برنامج •

ن عن ٕالاقالع خدمات •  NHS GGC  - www.nhsggcsmokefree.org.uk مؤسسة لدى التدخ

: ٠١٤١ ٢٠١ ٢٣٣٥ 
  

  

  الوالدة بعد ما دعم/ٕالاجهاد معالجة دعم
  

ي ا التغلب يمكن ال ال وٕالاحباطات للضغوط يتعرض فجميعنا ؛النفسية الصحة بجوانب الاعتناء منا كلل ينب   عل
ً
 بمساعدة إال عادة

ا التغلب أحياًنا يصعب ال املشكالت بعض هناك ذلك، ومع .العائلة وأفراد ٔالاصدقاء ى بحاجة أنفسكم تجدون  وقد عل  من القليل إ

ى .ٕالاضافية املساعدة دد عدم ُير   .معه مشكالتكم ومناقشة العام املمارس زيارة ي ال
  



 ٢٦ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه

  .الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة بالضرورة الدليل هذا ي املدرجة واملؤسسات املجموعات جميع تتبع ال

 

ى – لكم صديق أو حبائكمأ من – ما لشخص النفسية الصحة حول  القلق راودكم إذا ى عهتشجي ُير ي العام، املمارس زيارة ع  حال و

ى العيش، تستحق الحياة أن يشعر يعد لم أنه أو لنفسه والضرر  ٔالاذى إلحاق ي رغبته عن شيًئا الشخص هذا ذكر  هذا تجاهل عدم ُير

ى معه والتعامل ٔالامر ى وحثه الجد محمل ع ى لحصول ا ع   .الالزمة املساعدة ع
 

ى للحصول  الصحيح الاتجاه نحو كمإرشاد من العام املمارس سيتمكن ي الدعم ع  املحلية بالفرق  مباشرة الاتصال يمكنكم كما ،املح

ى جالسجو ي النفسية للصحة ٔالاولية بالرعاية املعنية   :ع
 

  جالسجو شرق  شمال ي النفسية للصحة ٔالاولية الرعاية فريق

Anvil House, 81 Salamanca Street, Glasgow G31 5ES 

نو  فأك عاًما ١٨ تبلغون  كنتم إذا   :من لكم الفرق  تقدمه مما الاستفادة مفيمكنك جالسجو، شرق  شمال ي عام ممارس لدى مسجل

ى قائمة وفردية جماعية عالجات •  التحدث ع

 الاتصال معاودة خدمة •

 النفسية الصحة إدارة ي مملساعدتك الالزمة املواد •

: ٠١٤١ ٢١١ ٨٤٥٠  
 

  جالسجو غرب شمال ي النفسية للصحة ٔالاولية الرعاية فريق

The Sandy Road Centre, 12 Sandy Road, Glasgow G11 6HE 

ي ما الفريق يقدم   :ي

ى قائمة وفردية جماعية عالجات •  الاستشارات مثل التحدث ع

 الاتصال معاودة خدمة •

 النفسية الصحة إدارة ي مملساعدتك الالزمة املواد •

: ٠١٤١ ٢٣٢ ٩٢٧٠ 
 

 www.wellbeing-glasgow.org.uk -  جالسجو جنوب ،العافية خدمات

ى مجاًنا )الجنوبية املنطقة ي عام ممارس ويتبع فأك عاًما ١٦ العمر من يبغ شخص ألي( التالية الخدمات نقدم ي، الصعيد ع  املح

، والضغط الذات تقدير ومشاكل الهلع ونوبات والاكتئاب القلق أشكال جميع عالج ي للمساعدة   .ذلك غ ىإ النف

 الاتصال معاودة •

ي الوقت متوسط يبلغ ى ٥ من هو فيه الاتصال معاودة طبيب ألي يمكن الذي الحا   .)ٔالاسبوع اية عطلة بخالف( أيام ٧ إ

: ٠١٤١ ٢٣٢ ٢٥٥٥  

 الفردي العالج •

َّ  حال ي الفردي، ٕالادراكي السلوكي بالعالج خاصة انتظار قائمة توجد  .بكم الالاتص معاودة بعد به أو

 عمل وورش فصول  •

ى الدخول  يمكنكم كما مجاًنا، للحجز ٠١٤١ ٢٣٢ ٢٥٥٥ : وني املوقع إ  مباشرة للحجز www.wellbeing-glasgow.org.uk :ٕالالك

نت ع ي ما الفصول  تتضمن .مساءً  أو اًرا املحلية الفصول  لحضور  ٕالان   :ي

ى الحصول  •  أفضل نوٍم  ع

ى السيطرة •  الشخصية الانفعاالت ع

ى التغلب •  القلق ع

 الذات تقدير زيادة •

 املزاجية الاضطرابات عالج •

 والعافية ٕالاجهاد •



 ٢٧ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه

  .الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة بالضرورة الدليل هذا ي املدرجة واملؤسسات املجموعات جميع تتبع ال

 بلوبيل من )هابعد وما الوالدة قبل ما( الوالدة اكتئاب معالجة خدمات

Tom Allan Counselling Centre, 23 Elmbank Street, Glasgow G2 4PB 

قدم .ؤالازواج وٓالاباء لألمهات حضانة ودور  الُرّضع تدليك وجلسات الاستشارة خدمات فراتتو 
ُ
 عن النظر بغض الاستشارة خدمة وت

ى القدرة  .الخدمة تكاليف سداد ع

: bluebell@crossreach.org.uk 

: ٠١٤١ ٢٢١ ٣٠٠٣  

 

 www.breathingspace.scot - سبيس بريزينج منظمة

ا املنظمة توفر
ً
 .باالكتئاب الشعور  حال ي به لالتصال سرًيا هاتفًيا خط

ن من ى الاثن ن يوم صباًحا ٦:٠٠ ح الجمعة يوم مساءً  ٦:٠٠و صباًحا ٢:٠٠ – مساءً  ٦:٠٠ الخميس إ ى( الاثن   )اليوم مدار ع

: ٠٨٠٠ ٨٣ ٨٥ ٨٧ 
 

 org.scotland-cope.www - )جالسجو غرب الشم( COPE منظمة

QE6 15G Drumchapel ,Road Drumchapel 20 ,Scotland COPE 

ى املعتمدة واملجموعات لألفراد الخدمات من مجموعة تقدم  COPE فريق مهارات من ُيستفاد .التجديد نهج واتباع املجتمعية التنمية ع

ن ن منفردين ٔالاشخاص لتمك اتت إحداث من ومجتمع م ي إيجابية غي م أسرهم وحياة حيا   .املحلية ومجتمعا
ُ
 الخدمات هذه مقدَّ ت

ن جالسجو غرب لسكان مجاًنا ى لالطالع .فأك عاًما ١٦ العمر من البالغ ى املعلومات، من املزيد ع ي ما مشاهدة ُير  :ي

040112450/com.vimeo://https  

ن   .مساءً  ٢:٣٠ – صباًحا ٩:٠٠ الجمعة مساًء، ٥.٠٠ – صباًحا ٩:٠٠ الخميس مساًء، ٥:٣٠ – صباًحا ٩:٠٠ الخميسو  ٔالاربعاءو الاثن

: org.scotland-cope@info 

: ٠١٤١ ٩٤٤ ٥٤٩٠  
 

 Lifelink - uk.org.wwwlifelink منظمة

ن لألفراد بخطوة خطوة دعم خدمات inklLife منظمة تقدم ن جالسجو سكان من فأك عاًما ١٦ العمر من البالغ  خالل من املحلي

م ن والتوتر الضغط إدارة ي مساعد ى ،موعٍد  لتحديد .العامة والرفاهية والوجدانية النفسية الصحة وتحس  ي بفريقنا الاتصال ُير

ة ن الف ن من ،مساءً  ٣:٠٠ – مساءً  ٢:٠٠ أو مساءً  ٠٠:١و صباًحا ٩:٠٠ ب ي الرد خدمة تتوفر كما .الجمعة ح الاثن  هذه غ ي ٓالا

  .ٔالاوقات

: uk.org.lifelink@info  

: ٠١٤١ ٥٥٢ ٤٤٣٤  

 

 "السامريون " منظمة

ى املنظمة تعمل  أفكار بخواطرهم يجول  أو اليأس أو يقبالض يشعرون الذين ألولئك بالسرية املحاط املعنوي  الدعم لتقديم ساعة ٢٤ مدار ع

 .انتحارية

 ١١٦ ١٢٣ مجاني هاتف :

 

ن ٔالاطفال مجموعات   الدارج

 

ى لالطالع ن ٔالاطفال مجموعات حول  التفاصيل من مزيٍد  ع ى منكم، القريبة الدارج  ٔالاطفال مجموعات" عنوان تحت البحث ُير

ن ى )Toddler Groups( "الدارج وني املوقع ع   :ٕالالك

www.nhsggc.org.uk/your-health/public-health/pharmacy-public-health/health-improvement-topics/baby-aware-

manuals/  

ا وقت صحيحة املبينة التفاصيل تعد ى .طباع ا تعقد املجموعات من العديد أن مراعاة ُير  فقط الدراسية الفصول  أثناء اجتماعا

 ).الاتصال جهات اصيلتف باستخدام التحقق فضليُ (



 ٢٨ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه

  .الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة بالضرورة الدليل هذا ي املدرجة واملؤسسات املجموعات جميع تتبع ال

ن للتشريعات وفًقا ى رقابة، دون  لألطفال رعاية تقدم ال املجموعات جميع تخضع أن يجب ا، املعمول  والقوان  لجميع شديد فحص إ

ى تحصل أن ضرورة مع تفاصيلها ى يتعذر كان ألنه ونظًرا .للخطر املعرضة الفئات حماية مشروع عضوية ع  Greater مؤسسة ع

Glasgow and Clyde جرى  ال الفحوصات كل من التأكد الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة
ُ
ا، ت

ً
 مع بالتحقق نو فإننا حديث

 .بأنفسكم مجموعة كل

 

 www.deafconnections.co.uk - )جالسجو وجنوب شمال( Deaf Connections منظمة

100 Norfolk Street, Glasgow G5 9EJ 

يطانية ٕالاشارة لغة مستخدمي ذلك ويتضمن الصمم؛ تعاني ال للعائالت مجانية خدمات  أو السمع ي صعوبة يعاني من لكل ال

  .الصمم

ى – مساءً  ١:٠٠ – صباًحا ١٠:٠٠ ٔالاحيان، أغلب ي أسبوع، كل من الخميس  أو  والتحقق الاتصال ُير
ً
  ال

: ٠١٤١ ٤٢٠ ١٧٥٩ 

 

 

 
  

  

  

  

ل  ي الطفل سالمة لضمان املرجعية القائمة  والحديقة امل

ل  ي الطفل لها يتعرض أن املحتمل املخاطر تحديد ي القائمة هذه تساعد   .والحديقة امل

 

 ال  نعم 

ن هل ك   ٔالاطفال؟ متناول  عن بعيًدا الساخنة املشروبات دوًما ت

ك حرق  ي تتسبب قد الكميات أبسط ح تذكري،  .صغ

  

ن هل ن وهل املوقد، حافة عن بعيًدا ٔالاوعية مقابض جميع توجه  حلقات تستخدم

 ممكنا؟ ذلك كان أينما الدعم

  

ن هل ل  طوابق من طابق كل ي معتمدة حرائق إنذارات تضع ن وهل امل ى تواظب  ع

 اختبارهم؟

  



 ٢٩ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه

  .الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة بالضرورة الدليل هذا ي املدرجة واملؤسسات املجموعات جميع تتبع ال

ى للحصول  أو املعلومات من ملزيٍد  ى مشورة، ع  وٕالانقاذ الحرائق بدائرة لالاتصا ُير

 ٠٨٠٠ ٠٧٣ ١٩٩٩ :املجاني الهاتف رقم .املحلية

ن هل  غسالة/املالبس وغسالة ضيالتبي ومواد ٔالادوية مثل الخطرة املواد جميع تخزن

 بصفة خطًرا السائلة التنظيف أقراص تشكل ٔالاطفال؟ متناول  عن بعيًدا بأمان ٔالاطباق

 .خاصة

  

   مختلفة؟ حاويات ي ٔالادوية أو التنظيف منتجات لبنق يوًما قمِت  هل

لية املنتجات بخلط يوًما قمِت  هل   التنظيف؟ أثناء امل

ة أبخرة ذلك عن ينبعث قد  .خط

  

   التنظيف؟ منتجات من امللصقات بإزالة يوًما قمِت  هل

ن هل  الحشرية يداتواملب الضارة ٔالاعشاب ومبيدات املذيبات مثل الخطرة املواد تخزن

 ٔالاطفال؟ متناول  عن بعيًدا آمن مكان ي ؤالاسمدة

  

ن هل  القمامة وأكياس التسوق  أكياس ذلك ي بما البالستيكية التغليف مواد جميع تبق

 ٔالاطفال؟ متناول  عن بعيًدا الحفاضات وأكياس

  

ى بوابات بوضع قمِت  هل    وأسفله؟ الدرج أع

ن هل  والبطاريات والعمالت ٔالامان ومسام ؤالازرار املجوهرات مثل ةالصغ  املواد تبق

ة  ؟ٔالاطفال متناول  عن بعيًدا الصغ

  

ن هل  متناول  عن بعيًدا الشعر فرد ومكواة املالبس مكواة مثل الكهربائية املنتجات تضع

 أن ويمكن الكهرباء من فصلها بعد الوقت لبعض ساخنة املنتجات هذه تظل ٔالاطفال؟

ة حروق ي سببتت  .لألطفال خط

  

ن هل ك مالبس بتغي تقوم ى صغ   ؟ٔالارض ع

 ٔالارائك و ٔالاِسرة مثل العالية ٔالاسطح من السقوط مخاطر تقليل شأنه من ٔالامر هذا

 .املالبس تغي وطاوالت

  

ن هل ك وضع عند أشرطة خمسة من املكون  ٔالامان حزام دوًما تستخدم  عربة ي صغ

ى تجلسينه أو لٔالاطفا  ؟مرتفع كر ع

  

ا وعدم الستائر شراشيب رفع من تأكدِت  هل  حلقات استخدام وعدم النوافذ من تدل

 .الاختناق ي أعناقهم حول  ٔالاطفال يضعه ء أي يتسبب أن يمكن تذكري، لتعليقها؟

  

رة مثل ٔالاثاث وضع من تأكدِت  هل  النوافذ عن ابعيًد  ٔالاطفال لعب وأقفاص ٔالاطفال أِسّ

 السقوط؟ ملنع

  

 ال  نعم 

   استخدامها؟ يتم ال املقيدات ا ومثبت الالزمة باألقفال دةمزوَّ  النوافذ هل

ن هل ى أطفالك تشجع اء بعد الُدمى ترتيب ع  أو الزالت مخاطر لتجنب اللعب من الان

؟ أو السقوط  التع

  

ة جزاءٔالا  من وتخلصِت  بعناية الُدمى فحصِت  هل  أن يمكن ال املكسورة أو الصغ

لق  أنفه؟ أو أذنه أو الطفل حلق ي ت

  

ن هل  ذلك يقلل أن يمكن بانتظام؟ بالغاز تعمل ال ٔالاخرى  ؤالاجهزة الغالية تستخدم

 .والرائحة اللون  بانعدام يتسم الذي الكربون  أكسيد أول  بغاز التسمم خطر من

  

ل  ي الكربون  أكسيد أول  لغاز إنذارٍ  بتثبيت قمِت  هل  أول تسرب  من للتحذير امل

 املحتملة؟ الكربون  أكسيد

  

ل  خارج يجده ء أي تناول  عدم طفلك علمِت  هل  أو  معك منه التحقق بعد إال امل
ً
   ؟ال

   الحديقة؟ من غراب عيش /فطر أي بإزالة قمِت  هل

   ؟)عدوى  يحمل ولكنه ساًما ليس( الكلب أو القطة براز نظفِت  هل

ن هل ا ي الكيميائية واملواد املنتجات جميع دوًما تضع  ما إال تجهزي  وال ٔالاصلية، حاويا

ن  فقط؟ إليه تحتاج

  



 ٣٠ الصفحة
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 علب وخصوًصا بديلة، حاويات ي كيميائية ومواد منتجات أي بنقل يوًما قمِت  هل

 الغازية؟ املياه زجاجات مثل واملشروبات ٔالاطعمة

  

   

 



 ٣١ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه
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ا وقمِت  الحديقة ي السامة النباتات هذه وجود من تحققِت  هل  العثور  حالة ي بإزال

ا؟  عل

  

  ال نعم 

  )توتي طقسوس( الطقسوس

  
 

  

  ٔالابنوس شجر

  
 

 

 

 

 

  ٔالارجوانية الِقَمعية

 

  

 ال نعم 

  امللوك تاج

 
 

  

  



 ٣٢ الصفحة
  .٢٠١٨ مارس ي الدليل مراجعة املقرر  من .٢٠١٦ مارس ح صحيحة وماتاملعل هذه
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ى وسالمته، الطفل أمان حول  املعلومات من ملزيٍد    :مع التواصل ُير

 

 )CAPT( ٔالاطفال حوادث منع اتحاد •

: www.capt.org.uk  

: ٠٢٠٧ ٦٠٨ ٣٨٢٥  

 

 )RoSPA( الحوادث من للحّد  امللكية الجمعية •

: www.rospa.com/childsafety/inthehome  

: ٠١٢١ ٢٤٨ ٢٠٠٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 بالتسمم ٕالاصابة تجنب

د ال ى والنصح املشورة طلب ي أبًدا يدت ي مما أًيا طفلك تناول  إذا الفور  ع  :ي

ين مثل املوصوفة غ ٔالادوية ومعظم طبًيا املوصوفة ٔالادوية – ٔالادوية •  دينتعتق كنِت  إذا .سيتامول اوالبار  الحديد وأقراص ٔالاس

ن أو ميثادون  تناول  طفلك أن ى ،)قانوًنا ا واملسموح( لذلك ضرورة بدون  آخر مخدر أي أو مورف ى الاتصال ُير  ٩٩٩ :الرقم ع

ى يحتوي  ء أي أو الكحولية املشروبات •  كحوليات ع

ن، البديلة املنتجات أو )السجائر أعقاب ذلك ي بما( السجائر • ونية السجائر مثل للنيكوت ن والصقات ٕالالك  والعلكات النيكوت

 الالفندر وزيت الكافور  وزيت القرنفل زيت مثل ٔالاساسية النباتية الزيوت •

ي التنظيف منتجات •  املالبس غسيل وكبسوالت ٔالاطباق غسالة أقراص مثل امل

 والعطور  الحالقة بعد ما عطر مثل الشخصية النظافة مستحضرات •

ين •   الحشرية واملبيدات لألخشاب الحافظة واملواد رةالضا ٔالاعشاب ومبيدات ٔالابيض الب

اقة الدودة من التخلص كريات • ّ  ال

ان الجرذان سم •  والف

ن فطر أنواع أو نباتات • ا تشك ى( سامة أ  )أعاله حةاملوّض  للصورة الرجوع ير

  

ى لالطالع ى عام، بوجٍه  الضارة غ واملواد النباتات لبعض أمثلة ع ى الدخول  ُير وني املوقع إ  uk.nhs.scot.spib.www :ٕالالك

  

  .تأكله والحيوانات الطيور  شاهدتي إن ح وأكله نبات أي تناول  إمكانية أبًدا تف ال

  

ي ال  الحافظة املواد أو الحشري  بيدامل أو الضارة ٔالاعشاب مبيد رش أثناء الحديقة ي ٔالاليفة والحيوانات طفالٔالا  بوجود أبًدا تسم

 .لألخشاب

  



 ٣٣ الصفحة
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ى السامة، الفطر أنواع أو النباتات من أليٍ  طفلك بتعرض شككِت  إذا ي ما اتباع ُير  :ي

ى الحفاظ •  الهدوء ع

 الطفل عن املنتج/النبات إبعاد •

ى الطفل تشجيع •  .تقرحات أي وجودي دمع من وتأكدي فمه ي باٍق  ء أي إزالة من تأكدي .فمه ي يزال ال ء أي بصق ع

ي ال • ى الطفل إجبار أبًدا تحاو  .مرضه ي يتسبب ء أي تعطيه وال القيء ع

  

 تلك غ ٔالاخرى  املواد /النباتات صالحية ذلك يع وال توضيحية، أمثلة مجرد أعاله حةاملوّض  النباتات وصور  القائمة هذه تعد

 .هنا املدرجة

ى ٔالامر، حيال شٍك  أي وراودك املحظورة شياءٔالا  هذه من ء بأي طفلك أمسك حال ي  .الطبية املشورة طلب ُير

ى طفلك، مرض حيال الشك راودك إذا ى املتاح الوطنية الصحية الخدمات هيئة خط أو العام باملمارس الاتصال ُير  اليوم مدار ع

): ١١١(  

 



 ٣٤ الصفحة
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ى املعلومات هذه تتوفر وني املوقع ع   الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة Greater Glasgow and Clyde ملؤسسة ٕالالك

www.nhsggc.org.uk  

 

ا عند الوثيقة هذه من إضافية نسٌخ  فراتتو  ا فراتو ت كما ،طل ة بأحرف مخطوطة وأخرى  مسموعة نسخة م  .محلية وبلغات كب

  

ى التعليقات، وأ املعلومات من ملزيٍد  ي مما أيٍ  خالل من معنا التواصل ُير   :ي

  

 

Pharmacy Public Health 

West House 

Gartnavel Royal Hospital 

1055 Great Western Road 

Glasgow  

G12 0XH 

  

: Karen.Carberry@ggc.scot.nhs.uk  


