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جدول معلومات - حول منظمة "الوالدة للبشر"

[Birth for Humankind] 
 

تعد منظمة "الوالدة للبشر" منظمة غير ربحية يقع مقرها في ملبورن وتوفر برامج التعليم

 .والوالدة ودعم ما بعد الوالدة للنساء اللواتي يعانين من الحرمان المالي واالجتماعي
لدينا فريق من مدربات للوالدة الطبيعية المتطوعات (يطلق عليهن أيضاً "مرافقات

المساعدة عىل الوالدة") ممن يُقدمّن الدعم والتعليم الشخصي المجاني للنساء أثناء الحمل

 .والوالدة وفترة رعاية الطفل المبكرة
تُعاني المستفيدات اللوائي ندعمهّن من حرمان مالي باإلضافة إىل شيء واحد عىل األقل

 :مما يلي
لديهن معاناة سابقة أو حالية من مشاكل في الصحة العقلية·

[هن مهاجرات هاجرن حديًثا [أي خالل السنوات الخمس الماضية·
أتين من خلفية لجوء أو طلب لجوء·

عمرهن أقل من 25 عاًما·

لديهن سوابق تعاطي مخدرات أو مشكلة تعاطي مخدرات حالية·

لديهن سوابق تعرض لصدمة أو اعتداء أو عنف أسري·

 هن من خلفية تنتمي للسكان األصليين أو لسكان جزر مضيق توريس·
 .ليس لديهن أي شخص آخر ليدعمهن·

[Doula Support Program] "يهدف برنامج "مدربات الوالدة الطبيعية لتقديم الدعم
إىل تعزيز الثقة والمرونة والتواصل االجتماعي للنساء اللواتي يعانين من حرمان أثناء الحمل

 .والوالدة وفترة رعاية الطفل المبكرة
يمكن أن تتم اإلحاالت عبر موقعنا عىل اإلنترنت

https://birthforhumankind.org/our-services/make-a-referral 
يمكنك أن تحيلي نفسك أو أن تطلبي أن تتم إحالتك من ِقبل القابلة أو الطبيب العام أو

.األخصائي االجتماعي
 
 

https://birthforhumankind.org/our-services/make-a-referral


About Birth for Humankind

have a history of mental health problems or current mental health
problems
be a recent migrant [within the past 5 years]
be of refugee or asylum seeker background
be aged under 25 years old
have a history of or current substance misuse problem
have a history of trauma, abuse or family violence
be of Aboriginal or Torres Strait Islander background 
have no other support person. 
 

Birth for Humankind is a not-for-profit organisation based in
Melbourne, that provides education and birth and postnatal support
programs to people experiencing financial and social disadvantage. 

We have a team of volunteer doulas (birth support companions) who
provide free one-to-one support for people during pregnancy, birth
and early parenting. 

The clients we support are experiencing economic disadvantage and at
least one of the following criteria: 

Our Doula Support Program aims to build confidence, resilience and
social connection for people experiencing disadvantage during
pregnancy, childbirth and early parenting. 

Referrals can be made via our website 

You can make a referral yourself or ask your midwife, GP or social
worker to make a referral.

https://birthforhumankind.org/our-services/make-a-referral

