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خالل الزيارة؟ ما الذي يجب توقّعه
تُخصص الزيارات بحسب احتياجات عائلتك وقد تشمل مواضيع مثل:

الحمل والمخاض والوالدة •

 الرضاعة •

 التغذية •

 التربية اإليجابية  •

صحة الرضيع ونموه •

 السكن •

 النقل •

 التلقيحات •

الصحة النفسية •

موارد المجتمع •

ي إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية في والية ميشيغان أي فرد أو مجموعة من المشاركة 
في أي منافع أو تحرمه منها أو تمي   ضده بسبب العرق، لن تستثن 

، اللون، الطول، الوزن، الحالة االجتماعية، االعتبارات الحزبية، اإلعاقة أو المعلومات الجينية ا ي ال عالقة لها بأهلية الجنس، الدين، العمر، األصل القومي
لن 

  الشخص. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposiciónاإلسبانية  servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al

517-284-1018 (TTY: 711). 

ً  متوفرة لدينا اللغوية المساعدة خدمات فإن ،التي تتحدث بها اللغة اذكر قادراً على الكالم، كنت إذا :مالحظةالعربية على الرقم  اتصل .مجانا

 :TTY:711).والبكم الصم هاتف رقم) 517-284-1018

هل أنت حامل أو ترعين رضيعاً؟

هل أنت مشاركة في برنامج 
( أو مؤهلة Medicaidمديكيد )

 للمشاركة فيه؟

 برنامج صحة األم
(MIHPوالرضيع )

الدعم لعائلتك خالل فترة الحمل والرضاعة

LEARN MORE AND ENROLL
Local MIHP Name: Ottawa County Department of Public Health MIHP 
Phone: 616-393-5658
Areas Served: Ottawa County
Website: www.miottawa.org/MIHP 

 This contact information represents a local MIHP provider. To see a statewide MIHP locator and learn 
about the impact of MIHP across Michigan, visit www.Michigan.gov/MIHP.

جود سررت جداً لو"...

شخص يجيب على 

أسئلتي."

مشاِركة في برنامج  -

األم والرضيع  صحة
(MIHP)

أي تكلفة من دون احصلي على دعم من برنامج صحة األم والرضيع

من هو مؤهل للتسجيل؟

 النساء الحوامل المؤهالت للمشاركة في برنامج مديكيد. •

شهراً المؤهلة للمشاركة في برنامج مديكيد. 12العائالت التي تضم رّضعاً دون السن  •

نحن هنا لنساعدك في الحصول على حمل صحي وطفل صحي. إن برنامج صحة األم والرضيع 

. احصلي على الدعم من برنامج يشمل زيارة منزل النساء الحوامل والرّضع وعائالتهمهو 

  خدمات تلبّي احتياجات عائلتك.ممرضة، وعامل اجتماعي ومحترفين آخرين يقّدمون 

http://www.michigan.gov/MIHP
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