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خالل الجائحة، قد يكون من الصعب العثور على املستلزمات. يمكنك االستعداد من خالل الحصول على املستلزمات واملواد 
التي ستحتاجني إليها قبل إنجاب طفلك حتى تكوني مستعدة. بعض املجموعات املجتمعية ومكاتب مقدمي الرعاية الصحية 

واملراكز الصحية اإلقليمية وشركات التأمني لديها إمدادات بدون تكلفة أو بتكلفة مخفضة إذا كنِت مؤهلة. تحدثي مع طبيبك أو ممرضتك 
أو القابلة أو مدربة الوالدة الطبيعية حول املستلزمات التي ستحتاجني إليها وأين يمكنك الحصول عليها. تفضلي بزيارة مركز معلومات 

.https://covid19.nj.gov/ :في نيو جيرسي على COVID-19

ملساعدتك في البدء، إليك قائمة التحقق التي تضم األغراض التي تحتاجني إليها:

قد تحتاجني أيًضا إلى موارد إضافية للمساعدة في توفير الدعم لك ولطفلك حديث الوالدة في املنزل. فيما يلي بعض املوارد 
التي يمكنك التحدث مع طبيبك أو ممرضتك أو القابلة أو مدربة الوالدة الطبيعية حولها:

راجعي قائمة األعراض األكثر شيوًعا لفيروس COVID-19 لكل من البالغين واألطفال الرضع. يجب عليك إدراك أنه يمكن أن تكوني •
مصابة بفيروس COVID-19 ولكن قد ال تظهر عليك أي أعراض. اتصلي بطبيبك أو ممرضتك فورًا إذا الحظِت أي أعراض.

راجعي عالمات التحذير بعد الوالدة ملعرفة ما إذا كانت األعراض التي تشعرين بها بعد الوالدة هي عالمات على شيء أكثر •
خطورة، مثل صداع ال يزول أو درجة حرارة تبلغ 100.4 درجة فهرنهايت أو أعلى. اتصلي بطبيبك أو ممرضتك فورًا إذا الحظِت 

أيًا من هذه األعراض.

تعرّفي على اضطرابات القلق واملزاج واتصلي بطبيبك أو ممرضتك إذا كنِت تعانني من هذه األعراض. انضمي إلى مجموعة •
 ( NJ وجنوب NJ في شمال) اتحادات صحة األم والطفل Postpartum Support International NJ دعم مقدمة بواسطة

أو املستشفى املحلية لديك.

تعرّفي على كيفية فحص ضغط الدم أو درجة الحرارة الخاصة بك في املنزل.•

الحمل أثناء جائحة COVID-19: املستلزمات واملوارد التي
 قد تحتاجني إليها خالل الحمل وبعده

معقم اليدين أو صابون أو زجاجات بيري

منتجات النظافة الشخصية، مثل

فوط أثناء الحيض

ملينات البراز

أجهزة قياس الحرارة، للبالغني واألطفال الرضع

كفات ضغط الدم، في حالة قيامك بفحص ضغط 
الدم في املنزل

بطاريات لكفات ضغط الدم

مناديل مسح الرضيع، الحفاضات

وسادات التمريض

وكريم للحلمات، في حالة الرضاعة الطبيعية

مضخة الثدي

حاويات تخزين اللنب، في حالة ضخ اللنب

حليب األطفال والزجاجات، في حالة استدرار 
الحليب أو الرضاعة االصطناعية

الكمامات

https://covid19.nj.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/groups/families-children.html
https://www.lamaze.org/Giving-Birth-with-Confidence/GBWC-Post/do-you-know-these-deadly-post-birth-warning-signs
https://nj.gov/health/fhs/maternalchild/mentalhealth/about-disorders/
https://psichapters.com/nj/
https://www.partnershipmch.org/programs/ppd/
https://www.snjpc.org/what-we-do/for-families/postpartum-wellness-initiative/pwi.html
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
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تعرّفي على كيفية حساب عدد ركالت الجنني في املنزل بدًءا من األسبوع 27 (الثلث الثالث من الحمل).•

تعرّفي على كيفية فحص حفاضات طفلك ملعرفة •
ما إذا كان يحصل على قدٍر كاٍف من اللنب.

اتبعي ممارسات النوم اآلمن لألطفال الرضع •
.Back to Sleep عن طريق مراجعة توصيات

تواصلي مع ممرضة أو خبيرة رضاعة إذا كنِت •
بحاجة للمساعدة في الرضاعة الطبيعية في 

املنزل. قد تكون بعض الخدمات متاحة مجانًا.

انضمي إلى مجموعة دعم لألمهات الجدد أو •
للرضاعة الطبيعية عبر اإلنترنت. وفيما يلي 
بعض مجموعات الدعم ملساعدتك في البدء:

ZipMilk في شمالNJ، وفي
.NJ وفي جنوب ،NJ وسط

فكري في خيارات تحديد النسل. خالل األسابيع األربعة األخيرة من الحمل، تحدثي مع طبيبك أو ممرضتك حول ما هو •
مناسب لك.

استكشفي New Mom Health وSister Song للحصول على معلومات حول مواضيع مثل التعافي والرضاعة •
الطبيعية وآالم الثدي ومتى تتصلي للحصول على املساعدة وتحديد النسل واملزيد.

•.1-1-NJ 2تحكمي في التوتر والقلق الناجمني عن الجائحة باالستعانة بموارد من من مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها و

اقرئي دليل موارد New Jersey للحصول على معلومات حول مواقع بنوك الطعام واإلسكان في حاالت الطوارئ ومساعدة •
بخصوص املصاعب املالية واملزيد.

هذا املنشور مدعوم بواسطة Health Resources and Services Administration (إدارة الخدمات واملوارد الصحية، HRSA) التابعة لـ 
U.S. Department of Health and  Human Services (وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية بالواليات املتحدة، HHS) كجزء من جائزة 

تبلغ قيمتها اإلجمالية 10361110.00 دوالرات. املحتويات هي تلك الخاصة باملؤلف (املؤلفني) وال تمثل بالضرورة وجهات النظر 
الرسمية أو مصادقة من ِقبل HRSA أو HHS أو الحكومة األمريكية.

.https://211.unitedway.org/services/covid19 :إذا لم يكن لديِك مقدم رعاية، فابحثي عن باحثي المجتمع أو المسؤولين عن تقصي المخالطين هنا
.https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/services/caption/ :ابحثي عن خدمات الترجمة اللغوية وخدمات الهاتف النصي هنا
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http://bit.ly/GovHRSA
http://bit.ly/GovNJDOH
https://countthekicks.org
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://safetosleep.nichd.nih.gov
https://www.nursefamilypartnership.org/first-time-moms/
https://www.zipmilk.org
https://www.zipmilk.org
https://www.partnershipmch.org/programs/support-group/
https://cjfhc.org/upcoming-educational-programs-2/
https://www.snjpc.org/what-we-do/for-providers/postpartum-wellness-initiative-for-south-jersey-test.html
https://www.bedsider.org/es/birth-control?show_locale_confirmation=true
https://newmomhealth.com
https://www.sistersong.net/events
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.nj211.org/covid-19-and-mental-health
https://61e720d5-96ee-4948-97a7-064ba19e83f6.filesusr.com/ugd/8ca7d9_96e063ee6aa34ddea6b2569647db59dc.pdf
https://www.hrsa.gov/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=HRSA%20website
https://www.nj.gov/health/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=NJDOH%20website
https://211.unitedway.org/services/covid19
https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/services/caption

