
 هل تعانين من اية متاعب صحية لها عالقة بالختان؟
أو لديك أية أسئلة اخرى لها عالقة بالختان لك أو لغيرك؟

 لإلجابة على أسئلتك يمكنك االتصال بمنظمة الرعاية
الصحية خى خى

    
دى قسم رعاية النساء اللواتي تعرضن للخنان. يوجد بهذا 
القسم أطباء وممرضات لمساعدتك واإلجابة على األسئلة 

   المتعلقة بمتاعبك من ختان االناث.

توجد مراكز متعددة منتشرة في جميع انحاء هولندا
لمساعدة النساء اللواتي تعرضن لختان اإلناث، يمكنك 

  االتصال بأقرب مركز لمكان سكنك وطلب موعد لمقابلة 
المختصين.

على ظهر هذه الصفحة تجدين عناوين مراكز الرعاية 
الصحية المهتمة برعاية النساء اللواتي تعرضن للختان و

    المنتشرة في جميع انحاء هولندا.
 

رعاية النساء اللواتي تعرضن لختان اإلناث



T:  +31(0)20 - 486 16 28
E:  info@fsan.nl
W: www.fsan.nl

نايمخين - لتحديد موعد مع الممرضة المختصة
 (afdeling Reizigers/TBC) يرجى االتصال بقسم
والسؤال عن الممرضة المختصة سارة كالداكيس

06 - 257 540 74 Sarah Kladakis 
 kladakis@ggdgelderlandzuid.nl أو االتصال بالممر

 Pushpa Hoppener ضة المختصة بشبا هوبينير
 أو الدكتور هيلمى فان در مايدن 

088 - 144 71 96 Helmie van der Meijden 
 منظمة خى خى دى خلدرالند زاود

 
 زوفوال، ديفينتر، كامبن، هاردنبيرخ، ابلدورن،
هاردرفايك، فارنسفيلد، دوتنخم، فينترسفايك:

Mirjam Gootink لتحديد موعد مع الممرضة المختصة
ميريام قووتنك 63 440 256 - 06

m.gootink@ggdnog.nl 
منظمة خى خى دى ايسالند ومنظمة خى خى دى

 نوردن اوست-خيلدرالند
 

 خرونقن، ليواردن، آسن - لتحديد موعد مع األطباء
سيروس اوستربان Sjors Oosterbaan  سيمونا اونر
ست Simone onrust او مع الممرضات المختصات

تايكى لودافايك Tjikkie Lodewijk خيري الفس
 vgv@sensenoord.nl 0900 - 736 73 66 Gerrie Aalfs
 منظمة خى خى دى خرونغن، منظمة خى خى دى فر 

يسالند، منظمة خى خى دى درينتا

روتردام، راينموند - اذا كانت لديك أسئلة حول الر
عاية الصحية او لديك مشاكل صحية بسبب الختان

 يمكنك طلب موعد للتحدث عن ذلك مع األستاذة التي
Sleutelpersoon نالت تدريب عن الختان 

24 499 527 - 06 بعد ذلك تقدم للسيدة الرعاية الالزمة 
ويمكن ايضا ان يتم تحويلها لطبيب االسرة او لطبيب
 النساء والتوليد، او للعالج الطبيعي الخاص بالحوض 

او للطبيب المختص بالجنس، او لطبيب الحاالت 
 النفسية او اي مساعدة اخرى.
منظمة خى خى دى راينموند

 

دنهاخ - يمكنك الحضور كل يوم اثنين من الساعة  
09:00 الى الساعة 13:00 ظهرا دون موعد مسبق  

الى قسم التوليد بمستشفى هاخا زيكنهاوس. العنوان:
  Hagaziekenhuis Leyweg 275 Den Haag  

 poli gynaecologie يمكنك أيضا عمل موعد مع الممر
Marisa Abdulgani ضة المختصة ماريسة عبد الغنى

تلفون رقم: 93 087 470 - 06
marisa.abdulgani@ggdhaaglanden.nl

 منظمة خى خى دى هاخالندن

أمستردام - يمكنك الحضور كل يوم اثنين من الزو
جية ويمكنك الحضور أيضا يوم الخميس من األسابيع 

الفردية من الساعة 13:00 الى الساعة 16:00 ظهرا 
مستشفى اونذا ليفا فراو خاست هاس ويست. العنوان:
poli gynaecologie J. Toorolstraat 164 Amsterdam 

يمكنك أيضا عمل موعد مع الممرضة المختصة تلفون 
vgv@ggd.amsterdam.nl 06 - 827 995 75 :رقم 

 منظمة خى خى دى امستردام

محافظة اوترخت - اوترخت، اميرسفورت، نيو
خين, زايست لعمل موعد او الحصول على معلومات
يمكنكم االتصال تلفونيا او عبر رسالة اس م اس مع 

 الممرضة المختصة انا ليس فان روسم 
Annelies Van Rossum تلفون رقم: 18 922 205 - 06

او فادومو موسى Fadumoo Muuse تلفون رقم: 
nazorgvgv@ggdru.nl 06 - 225 674 66

منظمة خى خى دى اوترخت
 

ماسترخت، هوونسبروك، ستارد - يمكنك عمل
موعد مسبق للحضور كل جمعة من الساعة 10:00 

 الساعة 12:00 مع الممرضة المختصة انغريد فريدير
ش Ingrid Friederichs تلفون رقم: 99 118 319 - 06

ingrid.friederichs@ggdzl.nl 088 - 880 50 00 او
منظمة خى خى دى زاود ليمبرخ

  
تلبرخ، دنبوس - لتحديد موعد مع الممرضة 
 المختصة يمكنك االتصال على رقم التلفون ادناه

088 - 368 66 73 
 منظمة خى خى دى
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