
   

 

 بدء العملسنوات من  7خالل أول 

 (: 2021يناير  31- 2014يناير  31)
 

  مركز تورونتو للوالدة   في  ة عميل 3478تم قبول 
 (TBC)  والدة  2608و. 

 
 ( كان 24%ربع هؤالء تقريبا )في الماء ت والدة. 

 
 الوالدة بعد أو المخاض، أثناء المستشفى إلى النقل تم   

 : الطفل أو ةللعميل
  اللواتي  للعميالت حاالتال  من 41.6% °

  األولى للمرة نوالدته كانت
   سبق ممن للعميالت حاالتال  من 11.9% °

 الوالدة ن له
 

 بطء هي المستشفى إلى للنقل شيوًعا األكثر األسباب كانت  

 تدابير يوجدأنه ومع   األمنيوسي، والسائل المخاض، تقدم

  األشخاص يحتاج قد لذلك ،جميعها  ليس ولكن ،اآلالم لتخفيف

 . السبب لهذا نقلال إلى
 المستشفى إلى الطفل  أو العميلة لنقل إسعاف سيارة استخدام تم  

  وسائل جميع من 20%  أو الدخول حاالت من 5.8% في

 . خاصة مركبات في  أخرى نقل عمليات إجراء تم. النقل
 

 اإلجمالية القيصرية الوالدة معدالت كانت : 
 األولى  للمرة  ولدن اللواتي للعميالت 9.2% °
 قبل  منن أنجب  اللواتي للعميالت 1.1% °

 لموقع ا  
 Dundas مركز تورونتو للوالدة قرب شارعيقع 

Street East  شارع وParliament   وسط 
 تورونتو.مدينة 

 

 
 

 هل أنت مهتمة بالقيام بجولة؟

 اتصلي بنا! 

 هاتف رقم 8080-366 (416) 101 داخلي 

 

 

 

 

 

525 Dundas Street East 

Toronto, ON M5A 2B6 

(416) 366-8080 

www.torontobirthcentre.ca 

 

 :لى قابلة مسجلة، يمكنك زيارةع  للحصول

 College of Midwives of Ontarioموقع 

www.cmo.on.ca 

 

Association of Ontario Midwives  موقع رابطة 

 www.ontariomidwives.ca 

 (416) 425-9974 

 

  

 
 

 

 
 

 

 مركز تورونتو للوالدة 
(Arabic) 

 مساحة  إنشاء هي (TBC)  للوالدة تورونتو مركز رؤية
 إلى  الوصول والمجتمعات واألسر  للحوامل يمكن حيث 

 ثقافيًا اآلمنة  الوالدة رعاية 
 

 

 

 ئق رئيسية حقا

 

 

http://www.torontobirthcentre.ca/
http://www.cmo.on.ca/
http://www.ontariomidwives.ca/


 الوالدة؟ مركز هو ما
 

 منظمة صحية رعاية مرافق عن عبارة الوالدة مراكز  

  للوالدة وآمنة مريحة  مساحة وتوفر المجتمع على وقائمة

 . القابالت رعاية تحت المستشفى خارج

 

 للعميالت آمن مكان هي الوالدة مراكز أن البحث أظهر  

 . نأطفاله إلنجاب  الخطورة منخفض حملال  ذوات

 

 للوالدة تورونتو مركز  (TBC )إلى يحتاج مرفق   

 .مسبق حجز

 

 للوالدة تورونتو مركز ترخيص تم   (TBC )وتمويله   

 . األمد طويلة والرعاية الصحة وزارة  قبل من

 

 
 

 
   تورونتو مركزلمحة عن  

  (TBC) للوالدة

 تم جميل، مكان عن عبارة (TBC) للوالدة تورونتو مركز

  مساحة لتوفير القابالت مع بالتشاور الغرض لهذا تشييده

 .*  ةاألصلي  الشعوب إطار ضمن تعمل ثقافيًا وآمنة ترحيبية

 

  تشبه خاصة بيئة لتوفير مصممة والدة غرف ثالث توجد

  األشخاص لتجمع كبيرة عائلية غرف توجدكما . المنزل

 عدد  (TBC) للوالدة تورونتو مركز حددي  ال. الداعمين

  أثناء باستثناء) ةحضور الوالد يمكنهم الذين األشخاص

  على (TBC) للوالدة تورونتو مركز يحتوي(. الجائحة 

  مفتوح الوالدة مركز.  الطعام وجبات إلعداد كامل مطبخ

 .السنة في يوًما 365 اليوم، في  ساعة 24

 
 عند   حاضرا سيكون/من يمكنه

 قيامي بالوالدة؟
 

  )قابالت مسجالت )عادة اثنتان 
 

 رجى مناقشة األمر مع فريق القابالت( ي ) طالبات قبالة 
 

 ك تودين أن يكون  أي شخص يمكنه تقديم الدعم ل

ً  يساعدك  شخص هي "دوال ال" (معك ً  عاطفيا   وجسديا

 حكماء(وقت الوالدة، كبار سن،  عليك ويشرف
 
 ( ل)بما في ذلك األطفا  إضافيين العائلة أي أفراد من 

 
 

   ،TBC في األصلية  الشعوب  عمل إطار  حول  المعلومات من لمزيد* 
 األصليين السكان  عمل إطار كتيب على االطالع يرجى

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

   الوالدة مركز  الستفادة منا يمكنه من
 تورونتو؟  في

  للوالدة  تورونتو مركز في  طفلك  إلنجاب التخطيط  يمكنك    
( (TBCإذا: 

 لـ تابعة مسجلة  قابلة  رعاية  تحت  كنت   
 ( TBC)  للوالدة تورونتو مركز               

  داحو طفلحامل ب و  كاملة  حمل فترة  في كنت   
 ألسفل  رأسه 

 ممرضة  مع يناقشت  -  األهلية معاييرل لبيةم   
 الخاصة بك  التوليد

  على  تغييرات طرأت لو ماذا
 الوالدة؟ خطة

 
  وغير المخاطر  منخفضة  للوالدات  الوالدة  مراكز  إنشاء تم

 .التدخل  من القليل مع المعقدة
 

  الوصول  القابالت (TBC) للوالدة تورونتو مركز يمنح
  في  بما الشائعة، الطوارئ  حاالت   مع للتعامل المعدات  إلى
 .النزيف لوقف واألدوية  المعقمة واألدوات  األكسجين ذلك

 
 للوالدة تورونتو مركز في  ممرضات أو  أطباء  يوجد  ال

(TBC) واألدوية ، ي الظهرف التخدير إبرة  مثل والتدخالت  
  طريق   عن متاحة  القيصرية والوالدة  ،المخاض محرضة

 .المستشفى إلى النقل

 


