
NPO法人
Mother’s Tree Japan

尿もれがあります

便秘が辛いです

立ちくらみがします

◆身体/気持ち（ عقلها ومشاعرها/ جسد األم  ）①◆
切開した傷が気になります

مؤلم

مسبب للحكة

لدي قيح

لدي تورم

□痛い

□かゆい

□膿が出る

□腫れている

骨盤に力が入りません 痔が辛いです

البواسير تؤلمني

أشعر باأللم

ال يمكن الضغط في 
المرحاض

手足が浮腫んでいます 歯茎から血が出ます 身体が冷えています

とても疲れています 睡眠不足です

身体が痛いです

رقبتي

أكتافي

ظهري

وركي

رسغيّ 

悪露が気になります

هناك رائحة غريبة

هناك تجلط

ال يزال ذلك مستمراً 

□量が減らない

□塊が出る

□まだ続いている

□匂いが変

□違和感がある
لست مرتاحة

□グラグラする
أنا أرتجف

□脱肛

□痛い

□トイレでいきめない

□首

□肩

□背中

□腰

□手首

بكميات كبيرة زالال ي

هناك تدلي في الشرج

産後健診・訪問ボード

لوحة التأشير الخاصة بالفحص ما بعد الوالدة والزيارات المنزلية

指差し
أشيري إلى 

الموضع

.يؤلمنيجسدي  .أنا قلقة بشأن الجروح التي تم إجراؤها .ليس لدي أي عزم في حوضي

.ليس لدي أي عزم في حوضي .عندي إمساك

  )بعد الوالدة(أعاني من سلس البول 
.)تسرب البول( .يداي وقدماي متورمة .لثتي تنزف .جسدي يزداد برودة

.النفاسيّ أنا قلق بشأن السائل  .أنا مرهقة.ال أحصل على قسط كاٍف من النوم

アラビア語①/عربي



目が疲れます 髪が抜けます 体形が戻りません 夫婦生活はいつから始めて
良いですか

子育ての文化の違いに
戸惑っています

日本の家族や周りの人と
うまくコミュニケーション

が取れません

パートナーのサポートが
欲しいです

家事や子育てを手伝って
くれる人が欲しいです

話相手が欲しいです パートナーが性行為を求めて
きても受け入れられません

上の子が赤ちゃんがえり
しています

届け出や予防接種が
よくわかりません

イライラします 少しのことで涙が出ます 孤独を感じます 子育てに不安を感じます

NPO法人
Mother’s Tree Japan

.عيناي متعبتان .شعري يتساقط .ال أستطيع استعادة شكلي
متى يمكنني استئناف حياتي 

الجنسية؟

.أغضب كثيراً  .أبكي على األشياء الصغيرة .أشعر بالوحدة .أنا متوترة بشأن تربية طفلي

ية في أنا تائهة وسط االختالفات الثقاف
.تربية األطفال

 ال يمكنني التواصل بشكل جيد مع
رين عائلتي اليابانية واألشخاص اآلخ
.الذين من حولي في اليابان

أحتاج إلى المزيد من الدعم من 
.شريكي

أحتاج إلى دعم شخص ما في األعمال 
.المنزلية ورعاية األطفال

.أحتاج إلى شخص ما أحادثه ال يمكنني قبول طلب شريكي 
.لممارسة أي نشاط جنسي

فالً طفلي األكبر يتصرف كما لو كان ط
.رضيعاً لجذب االنتباه

إلى لست متأكدة من تقديم األوراق 
.الهيئات الحكومية  والتطعيمات

◆身体/気持ち（ عقلها ومشاعرها/ جسد األم  ）②◆

産後健診・訪問ボード

لوحة التأشير الخاصة بالفحص ما بعد الوالدة والزيارات المنزلية

指差し
أشيري إلى 

الموضع

アラビア語②/عربي



母乳で育てたいです

母乳が足りているか心配です 母乳が出過ぎて赤ちゃんが
よくむせます

おっぱいの吸い始めで口を
離してしまいます

乳首にうまく吸いついて
くれません

NPO法人
Mother’s Tree Japan

乳首が痛いです

□ヒリヒリする
أشعر بالوخز

□切れている
لدي جرح

□血が出た
لدي نزيف

□水泡
لدي بثور مائية

おっぱいが張って辛いです

□熱を持っています

أشعر بالحرارة فيهما

□寒気がします
أشعر بالبرودة

授乳の姿勢が辛いです

□頭の支え方
كيف أدعم رأس طفلي

□抱き方
كيف أحمله
□クッションの使い方

كيف أستخدم وسادة

搾乳の仕方を
教えてください

MEMO

◆授乳について（حول اإلرضاع）①◆

.أود الرضاعة الطبيعية .الطفل ال يمص حلماتي جيداً  .حلماتي تؤلمني

.ثدياي متورمان ويؤلماني

أنا قلقة بشأن ما إذا كان طفلي 
 سيحصل على ما يكفي من الحليب

.من الرضاعة الطبيعية
ثرة غالباً ما يختنق طفلي بسبب ك

.الحليب الذي يخرج من الثدي

رة طفلي يبعد فمه عن الثدي بعد فت
.قصيرة من بدء مصه

ليب من فضلك علمني كيفية إدرار الح
.من الثدي يعيةأعاني من صعوبة في وضعية الرضاعة الطب

産後健診・訪問ボード

لوحة التأشير الخاصة بالفحص ما بعد الوالدة والزيارات المنزلية

指差し
أشيري إلى 

الموضع

アラビア語③/عربي



ミルクはどの位足せば良いですか

哺乳瓶とミルクはこれで
良いですか

哺乳瓶を嫌がります

NPO法人
Mother’s Tree Japan

ゲップがうまくできません

ミルクを使っていきたいです

飲んだ母乳・ミルクを
よく吐きます

授乳のタイミング（いつ）と
間隔を教えてください

MEMO

□混合にしたい
أريد عمل خليط

□ミルクに切り替えたい
الحليب الصناعيأريد التحول إلى 

.أريد استخدام حليب صناعي
هل يمكننا استخدام هذه الزجاجة 

والحليب الصناعي؟ .طفلي يكره الزجاجة

من فضلك قل لي كم يجب أن أرضع من الحليب 
.االصطناعي إلى جانب حليب الثدي

ترة من فضلك قل لي ما هو توقيت اإلرضاع والف
.الفاصلة بين كل إرضاع

دي أو غالباً ما يتقيأ طفلي حليَب الث
.الحليَب االصطناعي .يحال يمكنني جعل طفلي يتجشأ بشكل صح

◆授乳について（حول اإلرضاع）②◆

産後健診・訪問ボード

لوحة التأشير الخاصة بالفحص ما بعد الوالدة والزيارات المنزلية

指差し
أشيري إلى 

الموضع

アラビア語④/عربي



体重の増加は順調ですか 頭の形が気になります

へその緒の消毒はいつまで
必要ですか

生活リズムについて
教えてください

お風呂にうまく
入れられません

NPO法人
Mother’s Tree Japan

うんちが気になります

□色
لونه
□回数が多い／少ない

قلة حدوثه/ كثرة حدوثه 

□ゆるい／かたい
صالبته/ رخاوته

おしっこが気になります

□色
لونه
□回数が多い／少ない

قلة حدوثه/ كثرة حدوثه 

肌が気になります □かぶれ
طفح

احمرار

体温調節はこれでいいですか

□服
المالبس
□布団

أغطية السرير

□沐浴
االستحمام

目やにが出ます 鼻が詰まっています

□湿疹 □油っぽい
بشرة دهنية

□乾燥

□あざ

□赤い

أكزيما

كدمات

بشرة جافة □エアコンなど
المكيف، إلخ

◆赤ちゃんについて（ ◆①（حول الطفل

هل يزيد وزنه على ما يرام؟ .أنا قلقة بشأن شكل رأس طفلي .طفلي لديه مخاط في العين .طفلي يعاني من انسداد في األنف

.بشأن براز طفلية أنا قلق .أنا قلقة بشأن بول طفلي

.أنا قلقة بشأن بشرة طفلي هل هذا مقبول لضبط درجة حرارة طفلي؟

ال أستطيع أن أحمم طفلي بشكل 
.صحيح

ما هي المدة التي أحتاجها لتعقيم 
الحبل السري؟

من فضلك أخبرني عن الوتيرة 
.اليومية لحياة األطفال

産後健診・訪問ボード

لوحة التأشير الخاصة بالفحص ما بعد الوالدة والزيارات المنزلية

指差し
أشيري إلى 

الموضع

アラビア語⑤/عربي



いつから外に連れていっていいですか

赤ちゃんにマスクや消毒は必要ですか

NPO法人
Mother’s Tree Japan

睡眠が気になります

□浅い
نومه خفيف
□寝過ぎ

كثير النوم

□寝つきが悪い
يعاني من صعوبة في النوم

抱っこしていないと
泣きます

首がすわるのはいつですか

両親がコロナになった時はどうしたら良いですか

緊急の時連れて行ける
病院を教えてください

MEMO

分からないことがあったり、オンライン通訳などが必要な場合は私達がサポートします。
.استفسار أو االستعانة بمترجم فورى عبر اإلنترنت أىحالة وجود  فىنرجو االتصال 

泣いてばかりいます

.أنا قلقة بشأن نوم طفلي .تهطفلي ال يكف عن البكاء إال إذا حمل متى يستطيع الطفل رفع رأسه؟

ج؟متى يمكنني اصطحاب طفلي إلى الخار .طفلي ال يكف عن البكاء
لي يرجى إخباري أين يمكنني أخذ طف

.في حالة الطوارئ

هل يحتاج األطفال إلى كمامات أو مطهرات؟ ؟19-ما عسانا أن نفعل إذا أصيب أحد األبوين بكوفيد

◆赤ちゃんについて（ ◆①（حول الطفل

産後健診・訪問ボード

لوحة التأشير الخاصة بالفحص ما بعد الوالدة والزيارات المنزلية

指差し
أشيري إلى 

الموضع

アラビア語⑥/عربي


