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 االووسائلل االمتووفررةة للعائالتت
 وولألططفالل االصغارر

نووشاتلل إإقليیممفي   
	  
	  

مخصص للعائالتت وولألطفالل االصغارر *ُكتيیب  
 

تتضمن االتنشئة االصحيیة توفيیر شرووطط حيیاةة بوسعها 
صحي  على ااسلوبب حيیاةة تبني وواالحفاظظالأأنن تسمح ب

 مالئم. االطفولة في مرااحلها ااألوولى هي االفترةة
وومن  ،ااألنسب للقيیامم بهذاا. ااألطفالل في مرحلة االحمل

يیخضعونن لنمو سريیع  ،ثم في شهورر حيیاتهم ااألوولى
متأثريین بمحيیطهم. االتجارربب االتي يیعيیشها االطفل في 

على  رتلك االمرااحل االمبكرةة من االحيیاةة يیكونن لها تأثيی
صحته طواالل حيیاته (منظمة االصحة االعالميیة 

2009(.  
 

نوشاتل االعديید من االمنظماتت االتي لها  إإقليیميیوجد في 
االتنشئة االصحيیة لألطفالل منذ التشجيیع على عالقة ب

سنوااتت. ووهي تقدمم خدماتت  4ووالددتهم ووحتى عمر 
بخصوصص االمسائل االمتعلقة  سرمختلفة ووتمد يیدها لأل

بنمو ووصحة ووتربيیة أأطفالهم.  
 

إإنجازز ُكتيیبب لقدد قررررتت مدديیرريیة االصحة االعامة 
منن االتعررفف بشكلل  سررنن ااألاالخددماتت هھھھذذاا كي تتمك
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على  تبني وواالحفاظظالتتضمن االتنشئة االصحيیة توفيیر شرووطط حيیاةة بوسعها أأنن تسمح ب
ااألنسب للقيیامم بهذاا.  صحي مالئم. االطفولة في مرااحلها ااألوولى هي االفترةة ااسلوبب حيیاةة

يیخضعونن لنمو سريیع  ،وومن ثم في شهورر حيیاتهم ااألوولى ،ااألطفالل في مرحلة االحمل
متأثريین بمحيیطهم. االتجارربب االتي يیعيیشها االطفل في تلك االمرااحل االمبكرةة من االحيیاةة 

.)2009على صحته طواالل حيیاته (منظمة االصحة االعالميیة  ريیكونن لها تأثيی  
 

االتنشئة التشجيیع على نوشاتل االعديید من االمنظماتت االتي لها عالقة ب إإقليیميیوجد في 
سنوااتت. ووهي تقدمم خدماتت مختلفة ووتمد  4االصحيیة لألطفالل منذ ووالددتهم ووحتى عمر 

بخصوصص االمسائل االمتعلقة بنمو ووصحة ووتربيیة أأطفالهم. سريیدها لأل  
 

منن  سررنن ااألإإنجازز ُكتيیبب االخددماتت هھھھذذاا كي تتمكلقدد قررررتت مدديیرريیة االصحة االعامة 
.االتعررفف بشكلل أأفضلل على خددماتهھا ووسبلل االووصوولل إإليیهھا بشكلل أأسهھلل  

 
لغة االفرنسيیة ووبلغاتت أأخرىى عديیدةة. تيیب باليیتوفر هذاا االُك*  

نسخة ووررقيیة منه ووذذلك عبر ااالنترنيیت على  تحميیل نسخة االكتروونيیة منه أأوو طلب يیمكن
www.ne.ch/promotionsante :االموقع االتالي 	  

 
	  

 
االمحتويیاتت  

 
االصحة هنيیوم  

ااألطفالل أأطباء   
االقابالتت   

   مستشفى نوشاتل للوالددةة
مرركزز االصحة االجنسيیة  االتخططيیطط االعائلي –  

 
 

متخصصة ددماتتخ  
  لصليیبب ااألحمرر للعنايیة باألططفاللمرركزز اا

       مكتبب حمايیة االططفلل
0بوويي في االمجالل االمفتووحح منن فوورر٬، االنشاطط االترراررمؤؤسسة ك سنة  18-  

       االصليیب ااألحمر للتربيیة االنفسيیةدداائرةة 
    االخدمة االتربويیة االمتنقلة

      االحركي االنفسي مركز
-مركز نوشاتل االنفسي  	 أأطفالل وومرااهقيین        

     ددماتت مووجهھة لألسرر االمهھاجررةةخ
 
	  

ووخددماتت االحضانة يیووااءإلاا  
حمرر خددماتت االصليیبب ااأل  

	 لحضانة ااألططفالل في مناززلهھمم     
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 صحي مالئم. االطفولة في مرااحلها ااألوولى هي االفترةة على ااسلوبب حيیاةة تبني وواالحفاظظالتتضمن االتنشئة االصحيیة توفيیر شرووطط حيیاةة بوسعها أأنن تسمح ب
يیخضعونن لنمو سريیع متأثريین بمحيیطهم. االتجارربب االتي يیعيیشها االطفل  ،وومن ثم في شهورر حيیاتهم ااألوولى ،ااألنسب للقيیامم بهذاا. ااألطفالل في مرحلة االحمل

.)2009على صحته طواالل حيیاته (منظمة االصحة االعالميیة  رفي تلك االمرااحل االمبكرةة من االحيیاةة يیكونن لها تأثيی  
 

سنوااتت. ووهي تقدمم  4االتنشئة االصحيیة لألطفالل منذ ووالددتهم ووحتى عمر التشجيیع على نوشاتل االعديید من االمنظماتت االتي لها عالقة ب إإقليیميیوجد في 
بخصوصص االمسائل االمتعلقة بنمو ووصحة ووتربيیة أأطفالهم. سرخدماتت مختلفة ووتمد يیدها لأل  

 
منن االتعررفف بشكلل أأفضلل على خددماتهھا ووسبلل االووصوولل إإليیهھا بشكلل  سررنن ااألإإنجازز ُكتيیبب االخددماتت هھھھذذاا كي تتمكلقدد قررررتت مدديیرريیة االصحة االعامة 

.أأسهھلل  
 

لغة االفرنسيیة ووبلغاتت أأخرىى عديیدةة. تيیب باليیتوفر هذاا االُك*  
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االمحتويیاتت  

 
االصحة هنيیوم  

  ااألطفالل أأطباء
  االقابالتت

   مستشفى نوشاتل للوالددةة
مرركزز االصحة االجنسيیة  االتخططيیطط االعائلي –  

 
 

متخصصة ددماتتخ  

لصليیبب ااألحمرر للعنايیة باألططفاللمرركزز اا   
       مكتبب حمايیة االططفلل

-0بوويي في االمجالل االمفتووحح منن فوورر٬، االنشاطط االترراررمؤؤسسة ك سنة  18  
       االصليیب ااألحمر للتربيیة االنفسيیةدداائرةة 

    االخدمة االتربويیة االمتنقلة
      االحركي االنفسي مركز

-مركز نوشاتل االنفسي  	 أأطفالل وومرااهقيین        
     ددماتت مووجهھة لألسرر االمهھاجررةةخ

 
	  

ووخددماتت االحضانة يیووااءإلاا  

حمرر خددماتت االصليیبب ااأل  
	 لحضانة ااألططفالل في مناززلهھمم     

-ااستضافة ااألططفالل أأماكن       االعائالتت
	    إإيیوااء يیومي     

 
   ناوويین أأخرىىع

 
 

   االطوااررئئ أأررقامم
 
 
 

االصحة مهنيیو  
 

    ااألطفالل أأطباء

ال تتررددددوواا في ططررحح ااألسئلة عليیهھ خاللل فتررةة نمووهه ووقدد يیتمم تكوويینن عالقة ثقة. ططبيیبب ااألططفالل هھھھوو االمررجع االمهھني لصحة ططفلكمم. وويیقوومم بمتابعة ططفلكمم 
عندد االلززوومم.   

 
نووشاتلل إإقليیممووخاصة بأططباء ااألططفالل االعامليینن في  ءتجددوونن في مووقع ااالنتررنيیتت االتالي قائمة باألططبا  

www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/Pages/NeMedReg.aspx 	  
 

ابالتتق  

لنساء خاللل فتررةة االحملل ووأأثناء االووالددةة. وويیعملنن في االمستشفيیاتت ووكذذلكك بشكلل مستقلل. وويیووفررنن بشكلل أأساسي باتقددمم االقابالتت االددعمم وواالنصيیحة وواالعنايیة 
ى ووفي االبيیووتت ووفي مررااكزز االووالددةة. ووفي ددةة. وويیقمنن بالتووليیدد في إإططارر االمستشفووااإلعدداادد للووالللحووااملل وومتابعة االحملل االذذيي يیووااجهھ مخاططرر  ااالستشاررةة

االنظظافة لة ااً في مسأضع. ووتلعبب االقابالتت ددووررفتررةة ما بعدد االووالددةة ترراافقق االقابالتت ااألمهھاتت في االتددرريیبب على االررضاعة وواالعنايیة بالموولوودد االجدديیدد وواالررُ 
وواالترربيیة   

منن خاللل االمووقع االتالي أأوو منن خاللل ططلبب االنصيیحة منن في منططقتكمم ووغيیررهه). بإمكانكمم االعثوورر على قابلة  وويیقتررحنن بعضض االتددرريیباتت (االتددليیكك٬، االحملل٬،
االططبيیبب:  

 
 	  

Association	  des	  sages-‐femmes	  à	  domicile,	  Neuchâtel	  (ANSFD)  

f
www.ne.ch/promotionsante
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Né-Sens, Association neuchâteloise des sages-femmes à domicile 
 Ch. de la Toraille 1, 2027 Fresens, 079 280 48 28 

Fédération suisse des sages-femmes
 www.hebamme.ch

4

 www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/Pages/NeMedReg.aspx 

Office fédéral de la santé publique (OFSP), www.bag.admin.ch 

Assurance-maladie

FAQ

Prestations

Prestations en cas de maternité et de naissance

Assurance-maladie

(Prestations en cas de maternité

t



 Hôpital neuchâtelois
 Pourtalès, Maladière 45, 2000 Neuchâtel, 032 713 33 07
 www.h-ne.ch/hospitalisation-sejour-maternites-pourtales

5

Hôpital neuchâtelois

t
-



l Centre de santé sexuelle-planning familial
 Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, 032 717 74 35
 sante.sexuelle.ne@ne.ch, www.sante-sexuelle-ne.ch

 Centres de santé sexuelle-planning familial

6

  Centre de santé sexuelle-planning familial 
 de La Chaux-de-Fonds et du Locle
 Rue Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91
 sante.sexuelle.vch@ne.ch, www.chaux-de-fonds.ch/sante-sexuelle 

Serbo-croate: 
 
-p.11 dans la phrase: Prijem: Uspostaviti kontakt telefonom.. il faut enlever un 
point qui est en plus. 

 

 

Arabe: 
 

Voir le texte pdf joint 
 

-‐ Page	  2,	  premier	  ligne,	  supprimer	  une	  ligne	  blanche	  que	  trace	  au	  milieu	  de	  texte	  de	  deuxième	  
moitié	  de	  la	  ligne.	  	  

-‐ que	  change	  la	  signification	  du	  mot.	  Il	  faut	  changer	  
le	  mot	  tracé	  par	  :		االحضانة    

-‐ place	  :	  	  	  «	   -مرااكز االصحة االجنسيیة   	« االتنظيیم االعائلي   
6.	  Remplacer	  le	  mot	  tracé	  par	  :		تجدوونن    

-‐ .	  Remplacer	  le	  mot	  tracé	  par	  :		لمزيید    
-‐ Page	  18,	  manque	  de	  tirée	  

Si jamais, on peut toujours référer au texte original, et je suis à disposition pour éventuelle 
question. 
 

arabe.pdf

 
 
 

-

-
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Centres de puériculture de la Croix-Rouge

 puericulture@croix-rouge-ne.ch, www.croix-rouge-ne.ch

Centre de puériculture de Neuchâtel
 Avenue du 1er Mars 2a, 2000 Neuchâtel

Centre de puériculture de La Chaux-de-Fonds et du Locle
 Rue de la Paix 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

032 886 88 66

www.croix-rouge-ne.ch «familles et enfants/puériculture»
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Office de protection de l’enfant

Office de protection de l’enfant, Équipe des Montagnes
 Rue du Rocher 7, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 66 45

Office de protection de l’enfant, Équipe Littoral est et Val-de-Ruz
 Faubourg de l’Hôpital 36, 2000 Neuchâtel, 032 889 66 40
 www.ne.ch/autorites/DEF/SPAJ/protection-enfant dt
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 AEMO Peseux
 Place de la Fontaine 4, 2034 Peseux, 032 886 89 11
 aemo@ne.ch

 AEMO La Chaux-de-Fonds
 Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 886 88 99
 aemo.cdf@ne.ch, www.fondation-carrefour.net

Fondation Carrefour, AEMO

-

t
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Service Psycho-éducatif de la Croix-Rouge

Service Psycho-éducatif, Soutien familial et aide à l’intégration
 Croix-Rouge Suisse - Canton de Neuchâtel
 Site de La Chaux-de-Fonds
 Rue de la Paix 71, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 886 88 60
 www.croix-rouge-ne.ch/accueil/familles-et-enfants/psycho-educatif/n
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Service Éducatif Itinérant, SEI

Domaine de Compétence.Perce-Neige

SEI, Service Éducatif Itinérant
 Saars 131, 2000 Neuchâtel, 032 710 15 02
 www.perce-neige.ch/index.php/service-educatif-itinerantln
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Centre de psychomotricité

Centre de psychomotricité
 Secrétariat, Rue de l’Écluse 67, 2000 Neuchâtel, 032 889 49 64
  http://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/psychomotricite/Pages/accueil.aspx

-

t
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Centre Neuchâtelois de psychiatrie – Enfance et adolescence (CNPea)

_

-

-

t
CNP Enfance et adolescence

  Consultation ambulatoire enfant et adolescent et guidance infantile
 Rue du Vieux-Châtel 20, 2000 Neuchâtel, 032 755 23 11
 ea-ln2.ca@cnp.ch

CNP Enfance et adolescence
   Consultation ambulatoire enfant et adolescent et guidance infantile

Rue du Parc 117, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 69 66
ea-mn.ca@cnp.cht
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Prestations à l’intention des familles migrantes

Réseau mères de contact

Réseau mères de contact
 Croix-Rouge Suisse – Neuchâtel
 Avenue du 1er Mars 2a, 2000 Neuchâtel, 032 886 88 60 
 www.croix-rouge-ne.ch

RECIF

RECIF
 Rue de la Cassarde 22, 2000 Neuchâtel, 032 730 33 50
 2000@recifNE.ch, www.recifne.ch

RECIF
 Rue du Doubs 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 968 62 42
 2300@recifNE.ch, www.recifne.ch

n
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Service Garde d’Enfants à Domicile de la Croix-Rouge (GED)

Service de Garde d’Enfants à Domicile
 Croix-Rouge Suisse - Canton de Neuchâtel
 032 886 88 65n
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Lieux d’accueil enfants parents 

La Courte Échelle
 Rue des Fausses-Brayes 3, 2000 Neuchâtel, 032 724 45 15
 info@lacourteechelle.ch, www.lacourteechelle.ch

La Trottinette
 Rue de la Serre 24, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 914 52 60
 info@association-la-trottinette.ch, www.association-la-trottinette.ch

La Trottinette La Courte Échelle

(Pro Juventute

s
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Accueil de jour

 Office de l’accueil extrafamilial (OAEF)
 www.ne.ch/accueilextrafamilial 

Office de l’accueil extrafamilial (OAEF)
 www.ne.ch/accueilextrafamilial 
 ou sur www.mamansdejour.ch 

Service de baby-sitting Croix-Rouge, 032 886 88 65
 www.croix-rouge-ne.ch

s
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Association L’Éducation donne de la Force-NE

 Messages aux parents de Pro Juventute

www.projuventute.ch/Messages-aux-parents

www.edf-ne.ch

 Planète santé

 www.planetesante.ch
v

-
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Service de la santé publique
Mme Lysiane Ummel Mariani, déléguée à la promotion de la santé

Rue Pourtalès 2
2000 Neuchâtel

032 889 52 19 
www.ne.ch/promotionsante

lysiane.mariani@ne.ch

Office de l’accueil extrafamilial
Mme Christine Schurch Blant, cheffe d’office 

Faubourg de l’Hôpital 34-36
2000 Neuchâtel

032 889 66 34
www.ne.ch/accueilextrafamilial

Délégué à la jeunesse 
 M. Alex Pedrazzi
 Faubourg de l’Hôpital 34
 2000 Neuchâtel
 032 889 85 41
 www.ne.ch/autorites/DEF/SPAJ

kv



032 889 66 45

032 713 38 48

144

0848 134 134

 145 Centre Suisse d’information Toxicologique

Office de protection de l’enfant

032 889 66 40


