
 

 
 

    

 

Factsheet
برگ گزاره

Family Services  
  یخدمات خانوادگ

 
 

  جلسات آموزش خواباندن کودک

نوزادتان کمک کند کارھای روزانه روشھايی بياموزيد که به شما و 
فته تا سه ماھه است را را که مناسب نوزادان در رده سنی سه ھ ای

  فراگيريد.

  جلسات اطالع رسانی به والدين

 ين در طول سال برگزار می گردند.جلسات اطالع رسانی به والد
  د زير به شما و کودکتان کمک کند:روشھايی را بياموزيد که در موار

 
 دکرفتار کو  
 آموزش رفتن به دستشويی  
  تغذيه سالم  
 خواب.  

  گروه بازی برای خانواده ھای مانينگھام

يک گروه بازی به ھمراه پشتيبانی در طول ترم تحصيلی مدارس ھر 
ر و کودک چھارشنبه برای خانواده ھای مانينگھام در مرکز بھداشت ماد

  دونکستر برگزار می شود.
 

از  MCHدمات و برنامه ھای برای کسب اطالعات بيشتر درباره خ
-health-child-and-www.manningham.vic.gov.au/maternal

service  .بازديد کنيد  
 

  کودکستان و پيش دبستانی

چھارساله شما کودکستان روش بسيار خوبی برای آماده کردن کودک 
کودکستان می تواند به شما و کودکتان در مورد رشد  برای مدرسه است.

و فيزيکی او کمک کند و ھمچنين روش خوبی  زبانی، اجتماعی، عاطفی
  راری پيوند با جامعه باشد.برای برق

 
برای ثبت نام فرزندتان در کودکستان الزم است که با کودکستان محله 

کودکستانھا پيشنھاد می کنند که فرزند خود را  بيشتر خود تماس بگيريد.
  نام کنيد تا جايشان محفوظ بماند.در ھنگام ورود به سن دو سالگی ثبت 

 

  بھداشت مادر و کودک

برای ھمه خانواده  )MCH(خدمات بھداشت مادر و کودک مانينگھام 
 MCHتمام پرستاران  ھای دارای فرزند در مانينگھام رايگان است.

ايی دارای شماره ثبت ھستند که مدارک تحصيلی در زمينه مامپرستاران 
  و بھداشت مادر و کودک دارند.

 
  MCH  13 22 29 -ساعته 24خط تماس 

  مکانھا

 Bulleen  
5-7 Derreck Avenue, Bulleen 3105  

  
 Doncaster MC2  

687 Doncaster Road, Doncaster 3108  
 

 Deep Creek  
 510-518 Blackburn Road, 

 Doncaster East 3109  
 

 Tunstall  
   Maggs Streetو Tunstall Roadتقاطع  

 Doncaster East 3109  
 

 Templestowe Lower  
 35-41 Mayfair Avenue,  

Templestowe Lower 3107  
 

 Warrandyte  
8 Taroona Avenue, Warrandyte 3113  

  MCH برنامه ھای

را برای کمک به پدر ھمچنين برنامه ھای ديگری  MCHمرکز خدماتی 
 و مادرھا و خانواده ھايی که درگير مسائل مختلفی برای بزرگ کردن

  فرزندانشان ھستند ارائه می دھد.
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 دبستانی کز پيشبرای بدست آوردن فھرستی از کودکستانھا و مرا

  nningham.vic.gov.au/kindergartenswww.maمانينگھام از د
  کنيد. بازديد

  ايمن سازی

ايمن سازی روش ساده و موثری برای محافظت از شما و خانواده شما 
در برابر بيماريھای خطرناک است. ھرماھه تيم محلی حقوقی و بھداشتی 
شورای شھر مانينگھام برای نوزادان، کودکان و بزرگساالن يک برنامه 

  ارائه می دھد.ن سازی ماي
 
چنانچه فرزند شما از برنامه واکسيانسيون خود عقب بيفتد و يا خارج از 

استراليا واکسن زده شده است، يک پزشک و يا يک پرستار 
رسانی واکسيانسيون را واکسيناسيون ترتيب يک برنامه به روز

  داد. خواھد
 

 برای کسب اطالعات بيشتر درباره واکسيانسيون و ايمن سازی از
www.manningham.vic.gov.au/immunisation  .بازديد کنيد  

  خدمات جوانان

جوانان در مانينگھام به خدمات متعددی برای کمک به رشد ذھنی، 
  ترسی دارند.عاطفی و فيزيکی خود دس

 
خدمات دربرگيرنده فعاليتھای متعدد و نيز خدمات ويژه جوانان که از 

مانينگھام ارائه می شوند و نيزبرنامه ھای متنوع جوانان  YMCAطريق 
مانند برنامه مربيان آموزش رانندگی داوطلب، برنامه ھای مراکز 
دارند خدمات جوان با تمرکز برمدرسه که به جوانانی که در خطر قرار 

  ند می باشد.کمک می ک
 

برای کسب اطالعات بيشتر درباره مراکزی خدماتی جوانان در 
 services-www.manningham.vic.gov.au/youthمانينگھام از 
  بازديد کنيد.

  خدمات پشتيبانی و بحران

حمايتی در خصوص مسائلی سازمانھای متعددی برای ارائه خدمات 
نظير قمار، بھداشت روانی، خشونت خانوادگی، مسکن، کمک مالی، 

مواد مخدر و الکل، اشتغال و خدمات چند فرھنگی و پشتيبانی، 
  .می باشند موجود

 
شتيبانی خانواده خدمات چند فرھنگی شامل کالسھای زبان، پ 
  می باشد. مسکن و

ت موجود در مانينگھام از برای کسب اطالعات بيشتر درباره خدما
services-support-and-www.manningham.vic.gov.au/crisis 

 بازديد کنيد.


