ברית־מילה־
באַ דינונג
פֿ אַ ר ייִנגלעך
אין בירמינגהאַ ם
און סאָ ליהול
װעגװײזער ווי
ַ
אַ
אױסצוקלויבן די ריכטיקע
אײ ער זון
ברירה פֿ אַ ר ַ
אױב איר טראַ כט ,װעגן אַ ברית־מילה
פֿ אַ ר אײַ ער זון קען דאָ ס דאָ זיקע
פֿ ליבעטל אײַ ך העלפֿ ן .באַ שליסן װאָ ס
פֿ אַ ראַ דינסטן צו נוצן.

װאָ ס איר דאַ רפֿ ט װיסן
זײן שעדלעך ּפונקט אַ זוי װי
מפליקאַ ציעס ,קען אַ ברית־מילה ַ
כאָ טש ס׳רו ֿב ייִנגלעך װערן געזונט אָ ן קאָ ּ
ווײטער צו גײן ,מוזט איר
אַ נדערע אָ ּפעראַ ציעס איר דאַ רפֿ ט די ריזיקעס האָ בן אין זינען ,און אױב איר באַ שליסט ַ
אױסקלײבן אַ ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ ל.
ַ
פֿ אָ רזיכטיק
זײנען
זײנען מעדיציניש נײטיק .די פֿ אַ לן ַ
דאָ ס נאַ ציאָ נאַ לע געזונטדינסט באַ צאָ לט נאָ ר אױף ברית־מילות װאָ ס ַ
אײן אָ ּפעראַ ציעס מיט רעליגיעזע אָ דער קולטורעלע צילן.
זעלטן און שליסן ניט ַ
דער אַ לגעמײנער מעדיצינישער ראַ ט אָ נערקענט אַ ז מע מעג מאַ כן אַ ברית־מילה פֿ אַ ר ייִנגלעך צוליב רעליגיעזע
אָ דער קולטורעלע סיבות .מיר רעקאָ מענדירן אַ דאָ קטער װאָ ס איז רעגיסטרירט אין דעם אַ לגעמײנעם
קלײבט אױס איז קאָ נטראָ לירט דורך דער קאָ מיסיע פֿ ון
ַ
מעדיצינישן ראַ ט ,און אַ ז דאָ ס דינסט װאָ ס איר
קװאַ ליטעט פֿ ון אָ ּפהיטן.
זײט עלול צו באַ צאָ לן אױף דער אָ ּפעראַ ציע .מאַ כט זיכעראַ ז ס'איז דאָ אַ
איר ַ
רײז פֿ אַ ר דער אָ ּפעראַ ציע.
געשריבענער הסכם פֿ ון דעם ּפ ַ

עלטער
מיר רעקאָ מענדירן ,אַ ז די ברית־מילה זאָ ל פֿ אָ רקומען
װען דאָ ס ייִנגל איז וואָ ס ייִנגער ס׳איז דערפֿ אַ ר
װיכטיק צו קאָ נטאַ קטירן אַ ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ ל
וואָ ס פֿ ריִער פֿ אַ ר אַ ן עצה אױב אײַ ער זון איז עלטער ,אָ דער איר
,טראַ כט װעגן אַ ברית־מילה פֿ אַ ר אַ דערװאַ קסענעם
שפיטאָ ל
מוז מען מאַ כן די אָ ּפעראַ ציע אין אַ ּ
ביטע ,רעדט מיט אײַ ער אַ לגעמײנעם דאָ קטער װעגן דעם.

די הסכּ מה
אַ לע עלטערן ,אָ דער אָ ּפהיטערס מיט ענלעכע פֿ אַ ראַ נטװאָ רלעכקײטן ,מוזן צושטימען ווײַ טער צו גײן מיט דער
אָ ּפעראַ ציע דאָ ס מײנט אַ ז איר װילט מאַ כן אַ ברית־מילה פֿ אַ ר אײַ ער זון ,און אַ ז מע האָ ט אײַ ך דערקלערט די
אָ ּפעראַ ציע מיט אירע סכּ נות
ביטע פֿ רעגט אַ לע פֿ ראַ געס װאָ ס איר װילט אַ לע גוטע ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ לן זענען צופֿ רידן צו ענטפֿ ערן אױף
אײַ ערע שאלות איר מוזט האָ בן צוטרױ אינעם ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ ל װאָ ס איר קלײַ בט אויס
משפחהס געזונט־היסטאָ ריע.
דער ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ ל װעט פֿ רעגן װעגן אײַ ער זונס און אײַ ער
ּ
אײַ ער זון מוז זײַ ן געזונט אײדער מע מאַ כט אים אַ ברית־מילה.

װאו קען איך גײן צו מאַ כן אַ ברית־מילה?
ס׳זענען דאָ עטלעכע רעגיסטרירטע ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ לן װאָ ס קענען אָ ּפערירן אין בירמינגהאַ ם און סאָ ליהול –און אין
אַ נדערע געגנטן.
צו געפֿ ינען מער ּפרטים װעגן זײ ,ביטע קוקט אויף www.cqc.org.uk/search
און קװעטש אויף  circumcisionאון אויף דער געגנט.

צוזײן די ברית מילה
ַ
בײ
כּ די ַ
,אױב איר װילט זײַ ן בײַ דער ברית־מילה מוזט איר רעדן מיט
דעם ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ ל װאָ ס װעט עס מאַ כן נישט אַ לע,
אָ בער עטלעכע .פֿ ון זײ ,װעלן ניט האָ בן קײן ּפראָ בלעם
דערמיט רעדט מיט זײ װעגן דעם.

טענות

רײן און סטעריל
דאָ ס אָ רט מוז זײַ ן רײן .מע מוז ניצן בלױז
נײַ און סטעריל געצײַ ג צו פֿ אַ רקלענערן
די סכנה צו אַ נטװיקלען אינפֿ עקציעס.
אַ גוטער ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ ל װעט ניצן געצײַ ג און
טעכניקעס צו מאַ כן אַ ן אָ ּפעראַ ציע וואָ ס זיכערער
די ברית־מילה קען זײַ ן אַ טײל פֿ ון אַ יום־טו ֿב מיט דער
משפחה ,אָ בער איר מוזט געדענקען :אַ ברית־מילה
ּ
איז אַ ן אָ ּפעראַ ציע און מע מוז דאָ ס מאַ כן אין אַ ּפאַ סיקן
צימער ,װאָ ס איז רײן און שטיל ,מיט סטעריליזירט געצײַ ג.

מילדערן דעם ווייטיק

אױב איהר זײַ ט ניט צופֿ רידן מיטן דינסט װאָ ס איהר האָ ט
געקראָ גן ,רעדט קודם־כל מיטן ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ ל װאָ ס
האָ ט געמאַ כט די אָ ּפעראַ ציע אױב איהר זײַ ט ניט צופֿ רידן
מיטן דינסט װאָ ס איהר האָ ט געקראָ גן ,רעדט קודם־כל
מיטן ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ ל װאָ ס האָ ט געמאַ כט די אָ ּפעראַ ציע.
אױב איהר זײַ ט נאָ ך ניט צופֿ רידן ,קלינגט אָ ן אָ דער דעם
 ,General Medical Councilאָ דער דעם Nursing
and Midwifery Council

שנײדונג פֿ ון מײדלעך
ַ
געניטאַ לע באַ
אונטער דער געניטאַ לער באַ שנײַ דונג
אין מײדלעך־געזעץ ( )2003איז
אומלעגאַ ל אונטערצונעמען
געניטאַ לע באַ שנײַ דונגען מע קען
משפטן פֿ אַ ר ּפלאַ נירן אָ דער
אײַ ך
ּ
ּפראַ קטיצירן געניטאַ לע באַ שנײַ דונג
פֿ ון מײדלעך ,אין ענגלאַ נד אָ דער אין
אױסלאַ נד די באַ שולדיקטע קענען זיצן
אין ּתפֿ יסה ביז  14יאָ ר.

אַ ברית־מילה מאַ כט אַ ווייטיק פֿ אַ ר אײַ ער זון .מע
מוז אײַ ך דערקלערן װי אַ זוי דער ווייטיק װעט ווערן
קאָ נטראָ לירט במשך דער אָ ּפעראַ ציע ,און װי צו מילדערן
זײַ ן ווייטיק אין דער הײם.

געניטאַ לע באַ שנײַ דונג פֿ ון מײדלעך האָ ט ניט קײַ ן
מעדיצינן נוצן.

נאָ ך דער אָ ּפעראַ ציע

קינדער־זיכערהײט
ַ

אײַ ער זון מוז בלײַ בן אין דעם אָ רט כאָ טש  30מינוט
נאָ כדעם װי די װאונד האָ ט אױפֿ געהערט צו בלוטיקן
די מאַ נשאַ פֿ ט מוז רעדן מיט אײַ ך װעגן דעם װאָ ס װעט
געשען װײַ טער ,און װעגן װי אָ ּפצוהיטן אײַ ער זון װען איהר
גײט אַ הײם ,מוזט איהר קריגן אַ פֿ ליבלעטל מיט מער
ּפרטים װעגן דעם װי אָ ּפצוהיטן אײַ ער זון ,און װאו און
װען איהר קענט זוכן הילף ,און סימנים װאָ ס מען דאַ רף
איבערקוקן איהר מוזט אױך קריגן אַ נומער וואָ ס איר
קענט אָ נקלינגען אין די ניט געװײנטלעכע שעות.
,אױב איהר זאָ רגט זיך װעגן אײַ ער זון ביטע קלינגט אָ ן
דעם ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ ל אױב איהר זײַ ט ניט מצליח אין
קאָ נטאַ קטירן ,אָ דער איר זײַ ט ניט מסכּ ים מיט זײַ נע
אײער זון אין
עצות ,קלינגט  NHS 111אָ דער נעמט ַ
אײ ער לאָ קאַ לן Accident & Emergency
ַ
עפעס ,אָ דער איהר זאָ רגט זיך װעגן דעם
צופֿ רידן מיט ּ
ווײטער גײן
אײער זון ,דאַ רפֿ ט איהר ניט ַ
געזונט פֿ ון ַ
מיט דער ברית־מילה אין דעם מאָ מענט אַ לע גוטע
ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ לן װעלן הערן װאָ ס איהר װילט זאָ גן,
אױפֿסנײ
ַ
בטל מאַ כן אָ דער ּפראָ גראַ מירן אַ ן אָ ּפעראַ ציע
אײ ער װאונטש.
אױב דאָ ס איז ַ

אױב איהר גלײבט אַ ז מען באַ לײדיקט אַ קינד ,אָ דער עס
געפֿ ינט זיך אין אַ סכנה ,בלײַ בט אין קאָ נטאַ קט מיט
• Solihull MASH Team on 0121 788 4300
מאָ נטיק  -דאָ נערשטיק 17:20 - 8.45 :פֿ רײַ טיק8.45 :
 , 16:30אױב איהר קלינגט במשך דעם אָ װנט ,דעםסוף־װאָ ך ,אָ דער די װאַ קאַ ציעס קלינגט
0121 605 6060
• Birmingham Children’s Advice & Support
 Service (CASS) on 0121 303 1888אױב איהר
קלינגט במשך דעם אָ װנט דעם סוף־װאָ ך ,אָ דער די
װאַ קאַ ציעס ,קלינגט 0121 675 4806
אױב איהר זאָ רגט זיך װעגן אַ דערװאַ קסענעם װאָ ס
האָ ט אַ דירעקטן קאָ נטאַ קט מיט קינדער װו ּ ער אַ רבעט
אָ דער ווו ּ ער איז אַ פֿ רײַ װיליקער ,גײט אין
/http://www.lscbbirmingham.org.uk
http://solihulllscb.co.uk/report-abuse.php

פֿ אַ רבינדונג מיט אונדז
אױב איר װילט אונדז קאָ נטאַ קטירן
שרײבט צו אונדז
ַ
קלינגט  0121 203 3300אָ דער
bsol.comms@nhs.net

עטלעכע פֿ ראַ געס צו פֿ רעגן
קלײבט אױס אַ
ַ
װען איהר
ברית־מילה־דינסט
צו איז דער ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ ל מצליח מיט אַ
סך ברית־מילות?

וואָ ס מער אָ ּפעראַ ציעס זײ מאַ כן ,אַ לץ זיכערער זײַ נען זיי
געװײנלעך .מיר רעקאָ מענדירן כאָ טש  20אָ ּפעראַ ציעס
אַ יאָ ר ,אָ בער וואָ ס מער אַ לץ בעסער.

איז דער ּפראָ פֿ עסיאָ נעל רעגיסטרירט אין
דער קאָ מיסיע פֿ ון קװאַ ליטעט פֿ ון אָ ּפהיטן
? Care Quality Commission
דאָ ס איז די רעגולאַ טאָ ר פֿ אַ ר געזונט־אָ ּפהיטערס און
פֿ אַ ר אַ לע ברית־מילה־דינסטן .באַ זוכט זײער װעבזײַ טל
 www.cqc.org.ukאָ דער קלינגט 03000 616161

?

אײך מיט כבֿוד װען איהר
מע באַ האַ נדלט ַ
פֿ רעגט װעגן דינסטן "האָ בן זײ כבוד פֿ אַ ר
אײערע קולטורורעלע װערטן און גלױבן"
ַ
קלינישע דינסטן מוזן ּתמיד באַ האַ נדלען אַ לעמען מיט
כבֿוד.

װאָ ס פֿ אַ ר אַ באַ האַ נדלונג גיבן זײ נאָ ך דער
אָ ּפעראַ ציע?

דו מוזסט בלײַ בן אין דעם אָ רט . 30מינוט מע מוז אײַ ך
געבן אַ טעלעפֿ אָ ן־נומער װאו איהר קענט אָ נקלינגען
װען איהר װילט ,אָ דער דעם נאָ מען פֿ ון אַ ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ ל
װאָ ס איהר קענט קאָ נטאַ קטירן נאָ ך דעם ווי איהר גייט
אַ װ עק.

װאָ סערע לימודים אָ דער קוואַ ליפֿ יקאַ ציעס
האָ בן די ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ לן װאָ ס פֿ ירן אָ ן מיט װען קומט פֿ אָ ר דער אָ ּפעראַ ציע?
?אַ ברית־מילה
איז דאָ שטיצע במשך דעם סוף־װאָ ך אױב די אָ ּפעראַ ציע
קאָ נטראָ לירט צי די דאָ קטױרים זײַ נען רעגיסטרירט
אין דעם אַ לגעמײנעם מעדיצינישן ראַ ט באַ זוכט זײער
װעבזײַ טל  www.gmc-uk.orgאָ דער קלינגט
0161 923 6602
אױב אַ קראַ נקן־שװעסטער פֿ ירט אָ ן מיט דער
אָ ּפעראַ ציע ,פֿ אַ רזיכערט אַ ז זי איז רעגיסטרירט אין דעם
ראַ ט פֿ אַ ר קראַ נקן־שװעסטערס באַ זוכט זײער װעבזײַ טל
 www.nmc-uk.orgאָ דער קלינגט 020 7637 7181

אײ ער זון
װיפֿ ל מענטשן װעלן ?אָ ּפהיטן ַ
צי װעלן דאָ קטױרים ,קראַ נקן־שעסטער ,אָ דער אַ נדערע
ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ לן אָ ּפהיטן אײַ ער זון ?ס׳װעט דאָ רטן זײַ ן אַ
דאָ קטער

װעט דער ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ ל געבן
אינפֿ אָ רמאַ ציע
?װעגן דינסטן און אָ ּפצאָ לן בעט דאָ ס צו זען אין פֿ אָ ראויס
און פֿ רעגט וועגן דעם װאָ ס איהר פֿ אַ רשטײט ניט .האָ ט
ניט קײן מורה אַ פֿ רעג צו טאָ ן

ספעציעלע
װעלן זײ קענען דיסקוטירן ּ
באַ דערפֿ ענישן?
פֿ אַ רזיכערט אַ ז דער ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ ל הערט און טוט לױט
אײַ ערע באַ דערפֿ ענישן.

קומט פֿ אָ ר אין די לעצטע טעג פֿ ון אַ װאָ ך.

װי פֿ אַ רזיכערן די ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ לן אַ ז די
אײער געזונט און
אינפֿ אָ רמאַ ציע װעגן ַ
בלײבט אַ סוד?"
ַ
משפחה
אײ ער
ַ
ּ
מפיוטער ,אָ דער אַ נדערע
זײ מוזן ניצן אַ זיכערן קאָ ּ
סיסטעמען.

װיפֿ ל קאָ סטן די דינסטן?
דאָ ס מוז זײַ ן זעהר קלאָ ר און ס׳איז װיכטיק דאָ ס צו
דערקלערן בכּ תב־יד.

בײ אַ נדערע
צי קאָ סט עס אַ זוי פֿ יל ווי ַ
ּפראָ פֿ עסיאָ נאַ לן?
איהר קענט פֿ רעגן פֿ אַ רשידענע דינסטן וויפֿ ל עס קאָ סט
בײַ זיי.

װי קענט איהר באַ צאָ לן?

װעלן אַ לע קאָ סטן ,און ברירות צו באַ צאָ לן ,װערן
דערקלערט אין דער רעכענונג.
איהר מוזט באַ שליסן אױב איר װילט באַ צאָ לן
ּפערזענלעך ,אָ דער קריגן אַ קװיטל.

