
خدمات سالمت 
مادر و نوزاد

پشتیبانی از کودکان و خانواده های آنان

برای کسب اطالعات بیشتر، لطفاً به روش زیر با تیم 
سالمت مادر و نوزاد تماس بگیرید:

دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:30 صبح تا 5 عصر

9404 8888 تلفن: 
9409 6868 فکس:  

mch@whittlesea.vic.gov.au ایمیل:  
whittlesea.vic.gov.au/mch مراجعه به:  

درباره خدمات
 خدمات سالمت مادر و نوزاد 

)Maternal and Child Health - MCH( یک سرویس رایگان 
در City of Whittlesea برای خانواده هایی است که فرزندانی از 

سن نوزادی تا سن مدرسه دارند.

خدمات MCH، ویزیت هایی برای مشاوره درباره سالمت خانواده، 
رشد و پرورش کودک ارائه می دهد.

کارکنان ما خدمات پشتیبانی والدین را ارائه می دهند و قادر هستند 
اطالعات و ارجاعات مورد نیاز به سایر خدمات را فراهم کنند. 

اگر به خدمات یک مترجم شفاهی نیاز دارید، موضوع را با ما در 
میان بگذارید و ترتیبی خواهیم داد تا یک مترجم شفاهی در وقت 

ویزیت شما حاضر شود.

MCH خدمات پیشرفته
 خدمات پیشرفته سالمت مادر و نوزاد 

)Enhanced Maternal and Child Health - EMCH( یک 
برنامه خدمات رسانی توسعه یافته حضوری است که به خانواده های 

دارای فرزند از بدو تولد تا سن پیش دبستانی، که ممکن است با 
چالش های تاثیرگذار بر روند فرزندپروری، روابط و تندرستی 

مواجه باشند، پشتیبانی اضافی ارائه می دهد. برای استفاده از این 
خدمات به ارجاع نیاز است.

ویزیت های سن و مرحله کلیدی رشد
خدمات ما، 10 ویزیت در مراحل کلیدی روند رشد و پرورش یک 

کودک ارائه می دهد.

ویزیت های خانگی )معموالً ظرف دو هفته پس از تولد( انجام 
می شوند، به اضافه:

18 ماهگی 	l 4 ماهگی   	l 2 هفتگی   	l

2 سالگی 	l 8 ماهگی   	l 4 هفتگی   	l

1/2 3 سالگی 	l 12 ماهگی   	l 8 هفتگی   	l

شماره تلفن رایگان برای خدمات مترجم شفاهی

Maternal and Child Health Service – Farsi



خدمات مراکز بدون وقت قبلی
 برای استفاده از خدمات این مراکز نیازی به تعیین وقت قبلی 

 ندارند. برای کسب اطالعات درباره برگزاری جلسه، به صفحه 
whittlesea.vic.gov.au/mch مراجعه کنید.

خدمات حمایت تغذیه نوزاد

 MCH درباره موارد زیر، با یک مشاور شیردهی/ پرستار 
صحبت کنید:

شیردهی   •
هرگونه موضوعی که به تغذیه نوزادتان مرتبط است.   •

 برای کسب بیشترین بهره از این خدمات، لطفاً در نزدیکترین زمان 
به آغاز جلسه و زمانی که نوزادتان آماده غذا خوردن است در این 

جلسات حاضر شوید.

جلسات مشاوره آزاد

نیازی به تعیین وقت قبلی نیست   •
مشاوره کوتاه 15 دقیقه ای   •

 •   ارزیابی سن و مرحله کلیدی رشد 
)key age and stage assessment( انجام نمی شود.

برنامه های فرزندداری زودهنگام
برنامه های رایگان تسهیل شده توسط متخصصان بهداشت برای 
حمایت از خانواده ها در زمینه های مختلف از جمله موارد زیر 

ارائه می شوند:

•   آموزش های مخصوص اولین تجربه فرزندداری برای والدین 
و مراقبان

تعامل با جامعه   •
راهنمایی برای تغذیه زودهنگام   •

پشتیبانی در زمینه دغدغه های زمان خواب   •
توضیح رفتار کودک نوپا.   •

مراکز سالمت مادر و نوزاد

Boori MCH Centre
Boori Childrens Services
21a Winchester Avenue,

Epping

Bundoora MCH Centre
Bundoora Square Shopping 

Centre
Shop 7/5 Nickson Street,

Bundoora

Centenary Drive MCH Centre
2/68 Centenary Drive,

Mill Park

Dalton Road MCH Centre
145b Dalton Road,

Thomastown

DPVH MCH Centre 
DPV Health Medical Centre 

20 Civic Drive, 
Mill Park 

Epping Views MCH Centre
Epping Views Family and

Community Centre
15a Lyndarum Drive,

Epping

Galada MCH Centre
Galada Community Centre

10c Forum Way,
Epping

Ganbu Gulinj MCH Centre 
Ganbu Gulinj Community Centre 

55 Macedon Parade,  
Wollert

Hazel Glen MCH Centre
Hazel Glen Child and

Family Centre
65 Eminence Boulevard,

Doreen

Jindi MCH Centre
Jindi Family and

Community Centre
48 Breadalbane Avenue,

Mernda

Korin Korin MCH Centre
Child and Family Centre

20 Champions Parade,
Wollert 

Laurimar MCH Centre
Laurimar Community

Activity Centre
110 Hazel Glen Drive,

Doreen
Main Street MCH Centre

 Thomastown Library داخل ساختمان
52 Main Street,

Thomastown
Mernda South MCH Centre

Mernda South Early
Learning Centre

2 Goulburn Street,
Mernda

Mernda Village MCH Centre
Mernda Village Community

Activity Centre
70 Mernda Village Drive,

Mernda
Mill Park Drive MCH Centre

7a Mill Park Drive,
Mill Park

Mill Park Lakes MCH Centre
280b Gordons Road,

South Morang
Orchard Road MCH Centre

Community and Early
Learning Centre

121 Orchard Road,
Doreen

Pacific Epping MCH Centre
Pacific Epping Shopping Centre
Shop 111/571-583 High Street,

Epping
Whittlesea MCH Centre
Whittlesea Community

Activity Centre
57-61 Laurel Street,

Whittlesea




