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الحياة مع طفلك

إنهاء الأعمال الورقية

هل تعلمين
سواء أخذت إجازة مدفوعة أو غير 

مدفوعة الأجر، يلتزم رب العمل بالإبقاء على 
وظيفتك أو وظيفة ُمماثلة. و حتى في أثناء 
إجازتك، لا يزال بإمكانك الاستفادة بالمزايا 

الطبية الخاصة بك.

رتبي لأخذ إجازة من العمل 	
الإجازة غير المدفوعة: يمكن لجميع الموظفين 

الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر يقضونها مع 
أطفالهم الُجدد. إذا َولدِت، ُيمكنك الحصول على إجازة 

أمومة، وكذلك إجازة أبوية. ويمكن لشريكك والآباء 
بالتبني الحصول على إجازة والدية. 

الإجازة المدفوعة: إذا كانت لديك وظيفة قبل الولادة، 
فقد تحصلين على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وكذلك 

إجازة والدية مدفوعة الأجر من تأمينات العمل. تأخذ 
معظم الأمهات إجازة والدية بعد انتهاء إجازة الأمومة 

مباشرة. ويمكن للآباء والوالدين بالتبني أيًضا الحصول 
على إجازة والدية مدفوعة الأجر. تعرفي على المزيد 

canada.ca/en/services/ عبر الموقع الإلكتروني
benefits/ei/ei-maternity-parental. وتحدثي إلى 

صاحب العمل حول أي مزايا إضافية ُيمكن أن يقدمها 
لك مكان عملك. 

اختاري اسًما 	
سيتعين عليك تسمية طفلتك باسم أول )"اسم 

الميلاد"( واسم أخير )"اسم العائلة"(. يمكنك أيًضا 
اختيار منحها اسًما أوسط واحًدا أو أكثر. يمكن أن يحمل 

الطفل اسم عائلة الأم، أو الأب، أو مزيًجا من الاثنين 
)مع إضافة شرطة أو بدونها(، أو اسم مختلف عن 

كليهما. 

ضعي في ُحسبانك اختيار وصي 	
فكري في من ترغبين في أن يعتني بطفلك إذا توفيِت. 
إذا وافق هذا الشخص، يمكنك تسميته وصيًا لطفلك 
في وصيتك، أو عن طريق ملء نموذج تعيين وصي 

احتياطي أو َوِصي ُمْختار ِبالَوِصيّة. 

سجلي ميلاد الطفل 	
سجلي ميلاد طفلك في وكالة الإحصاءات الحيوية 

في بريتش كولومبيا في غضون 30 يوًما من 
الولادة. ويمكنك تسجيل الولادة عبر الإنترنت على 
الموقع الإلكتروني ebr.vs.gov.bc.ca أو عن طريق 

المستشفى أو بمساعدة القابلة. عند تسجيل ميلاد 
الطفل، يمكنك أيًضا تسجيل طفلك في خطة 

الخدمات الطبية والتقدم بطلب للحصول على شهادة 
ميلادها ورقم التأمين الاجتماعي والمزايا الكندية 

للطفل.خطة الخدمات الطبية

احصلي على شهادة الميلاد 	
تقدمي بطلب هوية رسمية لطفلك على الموقع 

الإلكتروني ebr.vs.gov.bc.ca أو على ظهر النموذج 
الُمستخدم لتسجيل الميلاد. هناك رسوم لاستخراج 

شهادة الميلاد.

احصلي على تغطية طبية  	
املئي نموذج تسجيل الطفل في خطة الخدمات 

الطبية )MSP( في غضون 60 يوًما من الولادة. قدمي 
طلبًا عند تسجيل الولادة، أو احصلي على النموذج من 

 ،health.gov.bc.ca/exforms/msp/115fil.pdf هنا
أو من المستشفى أو القابلة. استخدمي رقمك الطبي 

من أجل الطفل لأول 60 يوًما.

	موني سينس 
)MONEY SENSE(

تقدمي بطلب إلى المزايا الكندية للطفل
إن المدفوعات الحكومية الشهرية متاحة 

لمساعدتك في تربية طفلك. ما عليك سوى 
تحديد مربع الموافقة على ظهر النموذج الذي 
تستخدمينه لتسجيل الميلاد. اكتشفي المزيد 

canada.ca/en/ على الموقع الإلكتروني
revenue-agency/services/child-family-

benefits أو على الرقم 800-387-1193-  1.

	موني سينس 
)MONEY SENSE(

احصلي على تغطية طبية
إذا كان دخلك متواضًعا، فقد تكونين مؤهلة 

للحصول على إعانة استثنائية عادية للُمساعدة 
في تغطية التكلفة الخاصة بخطة الخدمات الطبية. 

اتصلي بخدمات التأمين الصحي في بريتش 
كولومبيا على الرقم 7100-663-800-1 . بمجرد 
الانضمام إلى الإعانة الاستثنائية، يمكنك أيًضا 

الحصول على مساعدة لدفع ثمن نظارات طفلك 
وأجهزة السمع والعناية الأساسية بالأسنان. اتصلي 

ببرنامجأطفال أصحاء على الرقم 1-866-866-0800.
إذا كنت من الأمم الأولى، فُربما يدفع برنامج 

المزايا الصحية لهيئة صحة الأمم الأولى التكاليف 
الطبية وتكاليف طب الأسنان التي لا ُتغطيها 
التأمينات الأخرى. أرسلي بريًدا إلكترونيًا إلى 
 healthbenefits@fnha.ca أو اتصلي بالرقم 

5454-550-855-1  مجاًنا للتعرف على المزيد.

التأمين  اتصلي بخدمات  لاجئة،  كنت  إذا 
 الصحي في بريتش كولومبيا على الرقم  

7100-663-800-1 لمعرفة ما إذا كنِت مؤهلة 
الطبية.  الخدمات  بتغطية خطة  للاستفادة 

وإذا لم تكوني كذلك، فقد تتمكنين من تلقي 
الفيدرالي  الصحة  برنامج  المساعدة عبر 

  1-888-242-2100 اتصلي بالرقم  المؤقت. 
cic.gc.ca/english/ أو زوري الموقع الإلكتروني

.refugees/outside/summary-ifhp.asp

https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-maternity-parental.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-maternity-parental.html
http://familylaw.lss.bc.ca/assets/forms/mini/appointmentStandbyTestamentaryGuardian.pdf
http://familylaw.lss.bc.ca/assets/forms/mini/appointmentStandbyTestamentaryGuardian.pdf
https://ebr.vs.gov.bc.ca
http://ebr.vs.gov.bc.ca
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/115fil.pdf
https://www.canada.ca/en/services/benefits/family.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/family.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/family.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/premiums/regular-premium-assistance
mailto:healthbenefits%40fnha.ca?subject=
http://cic.gc.ca/english/refugees/outside/summary-ifhp.asp
http://cic.gc.ca/english/refugees/outside/summary-ifhp.asp
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CERTIFICATE 

OF BIRTH

	موني سينس 
)MONEY SENSE(

	تلقي المساعدة في دفع تكاليف 
الأدوية التي ُتصرف بوصفة طبية

إذا كنت مسجلة بالفعل في خطة فير فارما كير 
)Fair PharmaCare(، فسيتم تسجيل طفلتك 

تلقائيًا. وإن لم يكن الأمر كذلك، فسجليها على 
www2.gov.bc.ca/gov/content/health/

health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-
residents أو اتصلي بالرقم 1-800-663-7100 .

	موني سينس 
)MONEY SENSE(

ابحثي	عن مصادر أخرى للدعم المالي
إذا كنت تتلقين إعانة دخل، فقد تتمكنين 

من تلقي المساعدة لدفع تكاليف السكن 
والمكملات الغذائية والحليب الصناعي وغيرها. 

ابحثي عن "الُمكملات العامة والصحية" على 
الموقع الإلكتروني www2.gov.bc.ca أو اتصلي 

بالرقم 1-866-866-0800 .

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/income-assistance/on-assistance/supplements?keyword=General&keyword=and&keyword=health&keyword=supplements

	Introduction 
	Acknowledgements
	How to Use This Handbook

	Pregnancy
	Your Support Team
	Lifestyle
	Eating Well for Pregnancy
	Weight Gain in Pregnancy
	Taking Care of Yourself
	Health Care During Pregnancy
	Pregnancy Risk Factors
	Stages of Pregnancy
	Your Developing Baby

	Birth
	Preparing to Give Birth
	Preparing for Labour
	Giving Birth
	Stages of Labour
	Medical Procedures to Help Labour and Birth
	Special Birth Issues
	Losing a Baby

	Life With Your Baby
	Bringing Baby Home
	Your Body After Pregnancy
	Your Emotional Health
	Dealing With Frustration
	Cultural Differences in Parenting
	Unique Parenting Circumstances
	Doing the Paperwork
	Finding Child Care
	Family Planning

	Baby Care
	Clothing
	Sleep
	Room Sharing

	Developing Attachment
	Pooping, Peeing and Diapering
	Cleaning
	Teething
	Crying
	Healthy Habits 
	Baby Medical Care
	Baby Safety

	Baby Development
	Brain Development
	Physical Development
	Social and Emotional Development
	Language Development

	Feeding Your Baby
	Breastfeeding Your Baby
	Expressing Your Milk
	Breastfeeding Challenges You May Face
	Supplementing
	Formula Feeding
	Cleaning and Sterilizing Feeding Equipment
	Introducing Solid Foods
	Understanding Food Allergies
	Canada’s food guide
	Resources
	Index


