
الجدول الزمني للحمل الجدول الزمني للحمل     

يوليو 2020

الحمل

... وللوقت الذي 

يليه مباشرة. 



حقيبة مجهزة (مالبس نظيفة لألم والطفل) كتيب سجل الحمل❍  ❍
سجل األسرة / شهادة الزواج؛ ❍

شهادة ميالد بالنسبة لألمهات غير المتزوجات بطاقة الهوية  ❍

بطاقة التأمين أو قسيمة لتغطية التكاليف ❍
من شركة التأمين الصحي  

إذا لزم األمر، قسيمة إحالة من ❍
طبيب طبيب نساء ووالدة  

بطاقة أنواع الحساسية (إن وجدت) ❍

اإلسعاف 112أرقام الهاتف  ❍
المستشفى  _______________ القابلة _______________❍ األم _______________❍ ❍



تمهيد  
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حقيبة مجهزة (مالبس نظيفة لألم والطفل) كتيب سجل الحمل❍  ❍
سجل األسرة / شهادة الزواج؛ ❍

شهادة ميالد بالنسبة لألمهات غير المتزوجات بطاقة الهوية  ❍

بطاقة التأمين أو قسيمة لتغطية التكاليف ❍
من شركة التأمين الصحي  

إذا لزم األمر، قسيمة إحالة من ❍
طبيب طبيب نساء ووالدة  

بطاقة أنواع الحساسية (إن وجدت) ❍

اإلسعاف 112أرقام الهاتف  ❍
المستشفى  _______________ القابلة _______________❍ األم _______________❍ ❍

تمهيد  
يمثل اكتشاف الحمل مناسبة سعيدة للعديد من النساء الحوامل 

ا فترة من عدم التيقن.  وشركائهن، لكنها أيضً

أي  إذا ساورتك  تلجئين  إلى من  الحالي معرفة  الوقت  المهم في  من 
شكوك أو ممن تتلقين الدعم في حالة مواجهة صعوبات.

من خالل  "الجدول الزمني للحمل" التالي، سنرافقك قبل الحمل 
على  الحصول  يمكنك  حيث  أوليًا  ا  توجيهً لك  ونقدم  وبعده،  وخالله 

إجابات ألسئلتك وتلقي الدعم إذا لزم األمر.

وقد بذلت العديد من مراكز االتصال واالستشارات تحت إشراف إدارة 
الشباب في مقاطعة نينبورغ / فيسر قصارى جهدها لتزويدك بإرشادات 
مفيدة وسهلة الفهم وسوف يسعدهم استفادتك بالعروض. وبالنيابة 
عن جميع المؤسسات المشاركة، أتمنى لكم كأمهات (حوامل) وآباء 

كل التوفيق في دوركم الجديد.

وتفضلي بقبول فائق االحترام والتقدير،

ديتليف كولماير
مسؤول المنطقة
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Aيمكنك العثور على معلومات هنايمكنك العثور على

I
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موظفو االتصال
إذا كان لديك عدم يقين بشأن بعض األمور، فسوف يُسعد موظفو االتصال 
التاليين تقديم المشورة إليك بشأن الحمل أو الصعوبات المتعلقة بالحمل::

مراكز األمومة في نينبورغ وأوخته  

Landkreis Nienburg/Weser
Fachbereich Jugend,

FD 362.2 Team Prävention
Frau Bischoff

Weserstr. 13
31582 Nienburg/Weser

الهاتف: 05021/967-7947

Diakonisches Werk Stolzenau-
Loccum

Frau Westhoff
Lange Str. 47

31592 Stolzenau
الهاتف: 05761/3732 

Arbeiterwohlfahrt (AWO)
Frau Ratajczak und Frau Wiek

Von-Philipsborn-Str. 2 a
31582 Nienburg/Weser

الهاتف: 05021/6000835 

Diakonisches Werk
Diepholz-Syke-Hoya

Frau Amend
Von-Staffhorst-Str. 7

27318 Hoya
الهاتف: 04251/3062 

Caritasverband Stolzenau
Frau Blömer

Bürgermeister-Heuvemann Str. 8
31592 Stolzenau

الهاتف: 05761/908456 
(ال توجد استشارات حول الصعوبات 

المتعلقة بالحمل)

النصائح حول الحمل والصعوبات المتعلقة بالحمل

الخدمات االستشارية  

دليل اآلباء المنتظرون

النصائح حول الحمل والصعوبات المتعلقة بالحمل
A
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مراكز األمومة في نينبورغ وأوخته  
Mütterzentrum Nienburg e.V. 

(مركز األمومة) 

تعد مراكز األمومة نقطة التقاء لآلباء 
تبادل  في  يرغبون  الذين  (المنتظرين) 
الحديث أو تناول اإلفطار أو أداء األشغال 
اليدوية أو االستمتاع بالكثير من المرح 
ا مناقشة المشكالت  ا. ويمكن أيضً معً
وإيجاد الحلول لها. ويمكنك هنا مقابلة 
على  والتعرف  وقدامى  جدد  أصدقاء 
األمومة  مركز  ونظم  رائعين.  أشخاص 
الذاتية  الخدمة  في  ويساعد  رحالت 
ورعاية  طفلك  عن  معلومات  ويوفر 

األطفال ومحاضرات ودورات وندوات.

Mütterzentrum Uchte e.V.
(مركز األمومة)

جميع  من  باألمهات  الترحيب  يتم 
الفئات العمرية ومن الظروف االعتيادية 
المختلفة ومن جميع الجنسيات خالل 
ساعات  خالل  المخططة  غير  الزيارات 
ا  دائمً ويمكن  األمومة.  مركز  عمل 

اصطحاب األطفال.

الساخنة  المشروبات  تقديم  سيتم 
السلع  متجر  زيارة  ويمكنك  والباردة 
ساعات  العروض  وتشمل  المستعملة. 
كيندر  ومقهى  الوالدة  حول  االستشارة 

فاغن ومجموعات األطفال الصغار.

Offener (االجتماع  Treff" أوقات عمل
المفتوح)":

من اإلثنين إلى الجمعة، 
ا إلى 12 ظهرًا من 9 صباحً

Friedrich-Ludwig-Jahn Str. 20
31582 Nienburg/Weser
الهاتف: 05021/889192

info@muetterzentrum-nienburg.de
www.muetterzentrum-nienburg.de

Offener (االجتماع المفتوح)"  Treff"
مواعيد العمل:

اإلثنين إلى الجمعة
ا إلى 12 ظهرًا من 9 صباحً
من اإلثنين إلى الخميس: 

من 3 مساءً إلى 6 مساءً
Mühlenstraße 9

31600 Uchte
الهاتف: 05763/3433

muetterzentrum@uchte.de
www.muetterzentrum-uchte.de

الخدمات االستشارية  

دليل اآلباء المنتظرون

 (االجتماع المفتوح)" 
A
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مركز األسرة البروتستانتي اللوثري ومركز 
سانت مايكل للرعاية النهارية 

للرعاية  مايكل  سانت  مركز  يعمل 
الذين  األطفال  مع  واألسرة  النهارية 
ويقدم  ا  عامً و12   1 بين  أعمارهم  تتراوح 
مع  األنشطة،  من  واسعة  مجموعة 
والتمارين  الديني  التعليم  على  التركيز 
المفعمة  والموسيقى  الرياضية 
بالحياة والشراكات التعليمية مع اآلباء. 
النهارية،  الرعاية  مركز  إلى  وباإلضافة 
تُعقد اجتماعات مفتوحة منتظمة بين 
لآلباء  مقهى  ويوجد  واألطفال،  اآلباء 

الوحيدين ومقهى لآلباء.

مركز األسرة البروتستانتي في مقاطعة 
هويا وروضة األطفال البروتستانتية اللوثرية 

Arche (سفينة نوح)" Noah"

مكان  بمثابة  نفسه  األسرة  مركز  يعد 
التقسيم  في  العائالت  لجميع  التقاء 
ويساعد   ."Samtgemeinde" اإلداري 
ومتطلباتها  مهامها  في  العائالت 
إلى  الحاجة  عند  ويتوسط  المختلفة، 
تقديم المشورة للسلطات ذات الصلة 
التعاون  شركاء  من  بشبكة  ويدعمها 
والعالج  والدراسة  الصحة  مجاالت  في 
والخدمات االجتماعية. ويوجد في مركز 
عروض  من  العديد  النهارية  الرعاية 
في  اآلباء  تدعم  التي  األسرية  التربية 

تربية أطفالهم، مثل،

الوالدين  ومجموعات   ،Allerleo مقهى 
واألبناء، وورشة الحرف اليدوية والمشورة 

العائلية المنهجية والمحاضرات.

مراكز األسرة في نينبورغ وهويا   

A

أوقات العمل: من اإلثنين إلى 
ا  الجمعة من الساعة 6:45 صباحً

إلى الساعة 5 مساءً.
Frau Petra Schlemermeyer
Martinsheidestraße 2 & 2a

31582 Nienburg/Weser
الهاتف: 5311 05021/915 

kts.michael.nienburg@evlka.de

ساعات العمل:
من اإلثنين إلى الجمعة 

ا إلى 5 مساءً من الساعة 7:30 صباحً
 ،Frau Heike Teichmann :الرئيس

Frau Britta Matheja :التنسيق
Rudolf-Harbig-Straße 4a

27318 Hoya
الهاتف: 04251/6707710-11 

koordinatorin@familienzentrum-hoya.de
www.familienzentrum-hoya.de
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مراكز األسرة في نينبورغ وهويا   
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دعم رعاية األمومة والرعاية قبل الوالدة  

Frau Dr. med. Bastami
Marienstr. 2

31582 Nienburg/Weser
الهاتف: 05021/62288

اللغات: التركية، الكردية، العربية

Herr Gh. Chebib
Ziegelkampstr. 35

31582 Nienburg/Weser
الهاتف: 05021/13313

www.praxis-ghassanchebib.de

Herr Dr. med. Evers/
Herr Dr. med. Matthias Erren

(angestellter Arzt)
Verdener Straße 9

31582 Nienburg/Weser
الهاتف: 05021/18080

www.praxis-dr-evers.com

Frau Petersen
Ziegelkampstraße 39

31582 Nienburg/Weser
الهاتف: 05021/92107707

www.gynaekologie-nienburg.de

Frau Dr. med. Klemeier
Von-Kronenfeldtstr. 33

27318 Hoya
الهاتف: 04251/8170

Frau Sextro
Lange Str. 14

27318 Hoya
الهاتف: 04251/2746 

Frau Heidtmann und
Herr Olkiewicz

Kohlgeest 22
31592 Stolzenau

الهاتف: 05761/3732 
اللغات: اإلنجليزية، الروسية، البولندية

Frau Dr. med. Thiel
Mühlenstr. 20a

31600 Uchte
الهاتف: 05763/2627 

www.dr.b.thiel.robert-thiel.de

Frau Schulz-Dähn
،Schloßplatz 11

31582 Nienburg/Weser
الهاتف: 05021/5095 

Helios Kliniken Mittelweser GmbH
Ziegelkampstraße 39

31582 Nienburg/Weser
الهاتف: 05021/9210-0 

جناح الوالدة: الهاتف. 05021/92103200 

Aأطباء النساء والوالدة
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دعم رعاية األمومة والرعاية قبل الوالدة  
فحص  الحمل  أو  األمومة  رعاية  تعني 
يولد  لم  الذي  طفلك  وصحة  صحتك 
الطبية  الفحوصات  خالل  من  بعد 

المنتظمة.

المخاوف  تقليل  إلى  الفحوصات  تؤدي 
معرفة  عدم  من  تنشأ  أن  يمكن  التي 
بناء  في  وتساعد  الجسدية.  العمليات 
في  المساعدة  وتقدم  بالتغييرات  وعي 
وبين  بينك  الثقة  وتمثل عالقة  الوقاية. 
عامالً  والوالدة  النساء  أمراض  طبيب 
ا في الفحوصات الطبية الوقائية. مهمً

تُوثق نتائج هذه الفحوصات في ما 
يسمى بكتيب سجل الحمل.

تتمتع كل امرأة حامل بحق قانوني في 
إجراء الفحوصات الطبية الوقائية.

الصحي  التأمين  شركات  وتغطي 
شركة  بسؤال  وننصح  التكاليف. 
عن  بك  الخاصة  الصحي  التأمين 
باإلضافة  اإلضافية.  الخدمات  كتالوج 
بالخدمات  يسمى  ما  يوجد  ذلك،  إلى 
يجب  التي   ،(IGeL) الفردية  الصحية 
النساء  طبيب  مع  مناقشتها  عليك 

والوالدة الخاص بك بشكل منفصل.

ا كاملة.  40 أسبوعً يستمر الحمل عادة 
ويتم إجراء الفحوصات الطبية الوقائية 

.(SSW) أثناء أسابيع الحمل المختلفة

من  المزيد  على  العثور  أيضا  يمكنك 
التالي:  الويب  موقع  على  المعلومات 

www.kinderaerzte-im-netz.de

أطباء النساء والوالدة

معرفة  عدم  من  تنشأ  أن  يمكن  التي 
بناء  في  وتساعد  الجسدية.  العمليات 
في  المساعدة  وتقدم  بالتغييرات  وعي 
وبين  بينك  الثقة  وتمثل عالقة  الوقاية. 
عامالً  والوالدة  النساء  أمراض  طبيب 

تُوثق نتائج هذه الفحوصات في ما 

تتمتع كل امرأة حامل بحق قانوني في 

I
    تمثل الفحوصات التالية جزءًا من 

برنامج الرعاية الطبية لحملك:
الفحص الرئيسي األول بالموجات فوق   –

الصوتية (األسبوع 9 إلى األسبوع 12 من 
الحمل)

الفحص الرئيسي الثاني بالموجات فوق   –
الصوتية (األسبوع 19 إلى األسبوع 22

من الحمل، الموجات فوق الصوتية على 
األعضاء)

الفحص الرئيسي الثالث بالموجات فوق   –
الصوتية (األسبوع 29 إلى األسبوع 32

من الحمل)
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يتم إصدار كتيب سجل الحمل بواسطة طبيب أمراض النساء والوالدة الخاص بك 
ويتم إعطاؤه لك كامرأة حامل. وسوف يُدخل طبيب أمراض النساء والوالدة الخاص 
ا حمله معك وإحضاره معك  بك جميع بيانات الحمل في الكتيب. ويجب عليك دائمً
أو  بك  الخاص  والوالدة  النساء  أمراض  عند طبيب  - سواء  الفحوصات  في جميع 

ا االحتفاظ بالكتيب بعد الوالدة. القابلة أو في المستشفى. ويجب عليك أيضً

تعتبر البيانات والنتائج المسجلة مهمة عندما تصبحين حامالً مرة أخرى.

التحضير للوالدةكتيب سجل الحمل  

يخص:

طبيب النساء والوالدة:

الهاتف:
تاريخ والدتي المتوقع:

األسماء التي أريدها:

والوالدة: النساء طبيب
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التحضير  دورة  بدونه)  أو  شريك  (مع  اليوم  تقريبًا  الحوامل  النساء  جميع  تحضر 
للوالدة. وتقدم هذه الدورات أقسام الوالدة أو القابالت أو مراكز الوالدة. اسألي طبيب 

النساء والوالدة الخاص بك عن تجارب النساء األخريات مع المرافق في منطقتك.

ستتعرفين بشكل أساسي، في دورات التحضير للوالدة، على العمليات الجسدية 
أوضاع  مختلف  على  تتعرفين  وسوف  والنفاس.  والوالدة  الحمل  أثناء  والنفسية 
أثناء  المحتملة  المضاعفات  على  إطالعك  وسيتم  وعيوبها  مزاياها  مع  الوالدة 
ا تقنيات االسترخاء والتنفس  الوالدة وكيفية التعامل معها. وسوف تتعلمين أيضً

التي ستساعدك أثناء الوالدة.

في  للوالدة  التحضير  ويهدف  النفاس.  بعملية  يسمى  لما  ا  شرحً تتلقين  سوف 
ا للوالدة. األساس إلى تخفيف أي مخاوف لديك وتحضيرك جيدً

التحضير للوالدةكتيب سجل الحمل  
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بحملك  العمل  صاحب  بإبالغ  نوصيك 
في أقرب وقت ممكن، حيث سيبدأ نفاذ 
تبلغي  أن  بمجرد  األمومة  حماية  قانون 

عن حملك.

تنطبق الحماية ضد الفصل المنصوص 
على  األمومة  حماية  قانون  في  عليها 
العاملين  غير  األشخاص  مجموعة 
لحسابهم الخاص والتلميذات والطالب 
اإلعاقة  ذوات  والنساء  والمتدربين 
والنساء العامالت من المنزل. باإلضافة 
ا على النساء بعد  إلى ذلك، ينطبق أيضً
عشر  الثاني  األسبوع  بعد  اإلجهاض 
يسمى  ما  تغطية  ويتم  الحمل.  من 
إعانات  واستحقاق  األمومة  بحماية 
األمومة المرتبطة بها بفترة تتراوح من 
6 أسابيع قبل التاريخ المقدر للوالدة إلى 
للطفل.  الفعلية  الوالدة  بعد  أسابيع   8
تمديد  يتم  المبكرة،  الوالدة  حالة  وفي 
التي  بالمدة  الوالدة  بعد  الحماية  فترة 
تم تقصير فترة حماية األمومة بها قبل 
إلى  الفترة  هذه  وتمتد  المبكرة.  الوالدة 
ا لألطفال الذين تقل أوزانهم  12 أسبوعً
والوالدات  ا،  غرامً  2500 عن  الوالدة  عند 
المتعددة وأمهات األطفال ذوي اإلعاقة.

خالل هذا الوقت يتم إعفاؤك من العمل، 
أي وقت  العمل في  أداء  أنه يمكن  رغم 
بناءً  الوالدة،  قبل  الحماية  فترة  خالل 

على طلب صريح من المرأة الحامل، 

إلغاؤه في أي وقت. وخالل  والذي يمكن 
فترة الحماية بعد الوالدة، يُحظر العمل 
العمل  لصاحب  يجوز  ال  أي  ا،  تمامً
وتكوني  الوقت.  هذا  خالل  تشغيلك 

ملزمة بتسليم صاحب العمل

تاريخ  توضح  طبية  شهادة 
الوالدة.

في  النساء  جميع  تخضع 
األمومة  لقانون  ألمانيا 
يكتشفهن  أن  بمجرد 

أمور  بين  ومن  حوامل.  أنهن 
شكل  القانون  هذا  ينظم  أخرى، 

ولذلك  الحامل.  للمرأة  العمل  ظروف 
تمثل  حماية األمومة حماية العمل 
بما  والمرضعات،  الحوامل  لألمهات 

في ذلك اللواتي وضعن حديثًا.

حماية األمومة   
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إذا  الحامل  المرأة  تشغيل  يجوز  ال 
و/ األم  صحة  أو  حياة  أن  الطبيب  قرر 

استمرت  إذا  للخطر  عرضة  الطفل  أو 
يُسمح  ال  عام،  وبشكل  العمل.  في 
بدني شاق  أي عمل  أداء  الحامل  للمرأة 
يُسمح  وال  ضارة.  لتأثيرات  التعرض  أو 
الليلي  والعمل  التعاقدي  بالعمل 
والعمل أيام األحد والعمل في اإلجازات 
الرسمية والعمل اإلضافي إال بموافقة 
عملية  تقديم  وتم  الحامل.  المرأة 
8 الساعة  بين  للعمل  رسمية  موافقة 

مساءً و10 مساءً.

باإلضافة إلى ذلك، تُطبق حماية خاصة 
تصل  لمدة  الحمل  أثناء  الفصل  ضد 
إلى 4 أشهر بعد الوالدة. ويتم استبدال 
هذا بطلب للحصول على إجازة أمومة 
أثناء  الفصل  ضد  خاصة  حماية  مع 

إجازة األمومة، انظر إجازة األمومة.

يعد مكتب السالمة والصحة المهنية 
ومفتشية التجارة في هانوفر السلطة 

المختصة لالمتثال لقانون األمومة.

من  المزيد  على  العثور  يمكنك 
المعلومات وبيانات االتصال على:

تغطي شركات التأمين الصحي إعانات 
في  يورو   13 إلى  يصل  بمبلغ  األمومة 
الفرق  العمل  صاحب  ويدفع  اليوم. 
ويتلقى  دخلك.  صافي  إلى  يصل  بما 
اآلخرون،  عليهم  المؤمن  األشخاص 
الخاص  لحسابهم  يعملون  الذين  مثل 
إعانات  بطالة،  إعانات  يتلقون  الذين  أو 

األمومة بمبلغ استحقاقات المرض.

يجب  األمومة،  إعانات  على  للحصول 
التي  المتطلبات  من  عددًا  تستوفي  أن 
الصحي  التأمين  شركة  تستطيع 

الخاصة بك إبالغك بها.

حماية األمومة   

 أشهر بعد الوالدة. ويتم استبدال 
هذا بطلب للحصول على إجازة أمومة 
أثناء  الفصل  ضد  خاصة  حماية  مع 

يعد مكتب السالمة والصحة المهنية 
ومفتشية التجارة في هانوفر السلطة 

من  المزيد  على  العثور  يمكنك 

تتوافر مواد معلوماتية حول 
موضوع حماية األمومة هنا:
تتوافر مواد معلوماتية حول 
موضوع حماية األمومة هنا:

A
Landkreis Nienburg/Weser
FD 362.2 Team Prävention

Frau Bischoff
Weserstaße 13,

31582 Nienburg/Weser
الهاتف: 05021/967-7947 

أو في مراكز االستشارات األخرى في 
مقاطعة نينبورغ / فيسر

www.gewerbeaufsicht-niedersdachsen.de
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تسمية المواليد

الدعم من شركة التأمين الصحي  I

ويكون  مجانًا.  الوالدة  بعد  واحد  أسبوع  غضون  في  الميالد  شهادات  إصدار  يتم 
ا السلطة المختصة فيما يتعلق بمكان الميالد. وتحصلين  مكتب التسجيل دائمً
على شهادة أصلية للتقدم بطلب للحصول على إعانات األمومة واألبوة واألطفال 
باإلضافة إلى التأمين الصحي. وتكون هذه الشهادة مطلوبة للحصول على تأمين 
صحي للطفل / األطفال حديثي الوالدة والحساب النهائي لالستحقاق المحتمل 

إلعانات األمومة.

سوف يتعين عليك دفع 10 يورو فقط إلصدار شهادة ميالد (تبلغ تكلفة كل شهادة 
إضافية 5 يورو). ويمكنك دفع هذا المبلغ مباشرة في مكتب التسجيل عند استالم 

شهادة الميالد والمستندات المقدمة.

ا إرسال شهادات  عند الطلب، يستطيع مكتب التسجيل في مدينة نينبورغ أيضً
الميالد إلى منزلك في حالة تقديم جميع المستندات المطلوبة في المستشفى 

للتحضير.

المستندات؟:
إعالن كتابي بالوالدة من مركز الوالدة وإعالن االسم وشهادة الميالد   –

وشهادة الزواج وبطاقات الهوية للوالدين
في حالة عدم الزواج:  –

إقرار األبوة وإعالن الحضانة، عند االقتضاء
إذا كانت والدة الطفل مطلقة: عقد الزواج ومرسوم الطالق  –

لألجانب: إثبات حالة اإلقامة  –

يتم التسجيل في مكتب تسجيل السكان تلقائيًا بواسطة مكتب التسجيل.

Standesamt
Marktplatz 1, 31582 Nienburg/Weser

ا إلى 1 مساءً  من اإلثنين إلى الجمعة من 8 صباحً
standesamt@nienburg.de ، 05021-870 :الهاتف

شهادة الميالد   

A
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تسمية المواليد

الدعم من شركة التأمين الصحي  

شهادة الميالد   

A

الطفل  يحصل  متزوجين،  الوالدان  كان  إذا  للطفل.  األول  االسم  الوالدان  يحدد 
على اسم العائلة نفسه. وفي حالة الوالدين غير المتزوجين مع التمتع بالحضانة 
األبوية المشتركة، فإنهما يحددان بشكل مشترك اسم العائلة للطفل. وبالنسبة 
التسجيل.  المشورة من مكتب  المفيد طلب  من  يكون  قد  األخرى،  للمجموعات 
ويستطيع المركز االستشاري المعني بإعطاء األسماء في جامعة اليبزيغ تقديم 
المشورة بشأن األسماء. ويعد المركز تقارير موجزة كتأكيد للسلطات وتقارير حول 

إمكانية تسجيل اسم أول لتقديمها إلى مكتب التسجيل.

Universität Leipzig, Philologische Fakultät Namenkundliches Zentrum,
Namenberatungsstelle (المركز االستشاري المعني بإعطاء األسماء) 

Beethovenstraße 15,  04107 Leipzig, 4. OG, Zimmer 5.413
namenberatung@uni-leipzig.de ،(1.86 يورو/دقيقة)   الهاتف: 0900/1887735

إذا كانت المرأة الحامل ال تستطيع العمل

إذا لم يتمكن أي فرد من العائلة من أداء العمل المنزلي وكان هناك طفل واحد على 
ا أو طفل معاق في األسرة، فيحق لألسرة الحصول على  األقل لم يبلغ سن 12 عامً
دعم من شركة التأمين الصحي. وفي حالة تنظيم دعم الطفل بشكل مستقل، على 
سبيل المثال، بمساعدة الجيران، فمن الممكن تعويض التكاليف حتى مبلغ معقول. 

ا تغطية تكاليف المساعدة المنزلية بشكل تناسبي. وإذا لزم األمر، يمكن أيضً

إذا أخذ أحد الوالدين أو أحد األقارب إجازة غير مدفوعة األجر، فيمكن تعويض مبلغ 
تناسبي عن الخسارة اليومية للدخل.

القانونية  الصحي  التأمين  شركات  وتقدم  مجانًا.  المنزلية  المساعدة  توفير  يتم 
المساعدة في هذا  الخاصة  الصحي  التأمين  الدعم. ال تقدم شركات  فقط هذا 
الشأن. ويتم تقديم االستحقاق بحد أقصى أسبوع بعد الوالدة. ويمكنك الحصول 
الصحي  التأمين  شركة  في  العمالء  مستشار  من  المعلومات  من  المزيد  على 

الخاصة بك.
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هل تبحثين عن قابلة - ما الوقت المناسب؟

يجب أن تبحثي عن قابلة في وقت مبكر من الحمل، ويفضل قبل األسبوع الخامس 
عشر من الحمل. ويعني هذا  أنه ال يزال لديك الوقت للتبديل إلى قابلة أخرى إذا 
ا أن تكون العالقة بينك وبين  كانت القابلة المختارة ال تلبي توقعاتك. ومن المهم جدً
"القابلة" جيدة. قبل أن تتصلي بقابلة، فكري في ما هو مهم بالنسبة لك. وهناك، 
العيادات  مع  موثق  ما يسمى عقد  لديهن  قابالت مستقالت  المثال،  على سبيل 
ويمكنهن مساعدتك أثناء الوالدة في المستشفى. وبهذه الطريقة، سيكون لديك 

شخص تثقين به بجانبك.

من الناحية المثالية، يجب إجراء اتصالين أو ثالثة اتصاالت أولية بينك وبين القابلة 
ويجب  قابلة.  وجود  تكاليف  القانونية  الصحي  التأمين  شركات  وتغطي  ا.  مسبقً
على األشخاص المؤمن عليهم بشكل خاص معرفة استحقاقهم للحصول على 

اإلعانات من شركة التأمين الصحي الخاصة بهم.

ا الفحوصات الوقائية التالية: تقدم القابالت أيضً
فحص الوزن  –
فحص البول  –

فحص ضغط الدم  –
فحص نبضات قلب الطفل  –

تقدم القابالت الدعم قبل الحمل وخالله وبعده   

القابالت (في مقاطعة نينبورغ / فيسر)   

I

الدعم المقدم من عيادات الوالدة أثناء الوالدة  

على األشخاص المؤمن عليهم بشكل خاص معرفة استحقاقهم للحصول على 

ا الفحوصات الوقائية التالية: تقدم القابالت أيضً

فحص نبضات قلب الطفل  I
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تقدم القابالت الدعم قبل الحمل وخالله وبعده   

القابالت (في مقاطعة نينبورغ / فيسر)   

الدم،  ضغط  ارتفاع  مثل  الحمل،  أثناء  عادي  غير  شيئًا  القابلة  تالحظ  أن  بمجرد 
ا اختيار دورة تحضير  ستحيلك إلى طبيب أمراض النساء والوالدة. ويجب عليك أيضً
ا  للوالدة قبل األسبوع الخامس عشر من الحمل. وفي الغالب، يتم تقديم هذا أيضً
في عيادة الوالدة. يجب أن تبدأي دورة ما قبل الوالدة بين األسبوع الخامس والعشرين 
بالقابالت في  قائمة محدثة  الصحية  الخدمات  إدارة  وتضع  الحمل.  والثالثين من 
ا من مركز استشارات الحمل  مقاطعة نينبورغ / فيسر. وتتوافر هذه القائمة أيضً

في مقاطعة نينبورغ / فيسر.

Nienburg/ Weser
Helios Kliniken Mittelweser GmbH

Ziegelkampstraße 39
31582 Nienburg/Weser

جناح األمومة:
ا -  من اإلثنين إلى الجمعة: 8 صباحً

4٫30 مساءً.
الهاتف: 3020 05021/9210 

غرفة الوالدة:
الهاتف: 05021/9210-3200 

ساعات العمل للتسجيل: الثالثاء 8:30
ًا.  ا حتى 12:30 ظهر صباحً

أمسية معلوماتية لآلباء المنتظرين (بما 
في ذلك جولة في غرفة الوالدة): 

الموعد: كل أول يوم ثالثاء 
من كل شهر الساعة 7 مساءً نقطة 
المقابلة: منطقة دخول العيادة، أمام 

االستقبال؛ بدون موعد مسبق 

Verden
Aller-Weser-Klinik Verden

Eitzer Straße 20, 27283 Verden
التسجيل في غرفة الوالدة: 

الهاتف: 04231/103511 
جناح األمومة:

الهاتف: 04231/103512 
أمسية معلوماتية لآلباء المنتظرين (بما 

في ذلك جولة في غرفة الوالدة) 
التاريخ: كل ثاني وثالث أربعاء 
. من الشهر الساعة 7 مساءً

نقطة المقابلة: الكافيتريا في الطابق 
األرضي؛ بدون تسجيل

الدعم المقدم من عيادات الوالدة أثناء الوالدة  

A

يتبع في الصفحة التالية

الهاتف: 
ساعات العمل للتسجيل: الثالثاء 

ا حتى  صباحً
أمسية معلوماتية لآلباء المنتظرين (بما 

في ذلك جولة في غرفة الوالدة): 
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Neustadt
KRH Klinikum Neustadt am

Rübenberge, Klinik für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe

Lindenstr. 75
31535 Neustadt am Rübenberge
التسجيل في غرفة الوالدة:

الهاتف: 00 55 05032/88 
جناح األمومة:

الهاتف: 00 53 05032/88 
جوالت غرفة الوالدة:

 . التاريخ: كل يوم أربعاء الساعة 7 مساءً
نقطة المقابلة: الطابق األول؛ بدون 

موعد مسبق
أمسية معلوماتية "كل شيء عن 

الوالدة": التاريخ: أول أربعاء من كل شهر 
الساعة 6 مساءً

نقطة المقابلة: غرفة االجتماعات 
الكبيرة، الطابق 0

ساعة معلومات الوالدة في الماء:
التاريخ: رابع أربعاء من كل شهر 

الساعة 6 مساءً
نقطة المقابلة: غرفة مدرسة 

الوالدين، الطابق 4؛ بدون موعد مسبق

Walsrode
Heidekreis Klinikum GmbH Walsrode

Robert-Koch-Straße 4
29664 Walsrode

التسجيل في غرفة الوالدة:
الهاتف: 05161/6021753 

جناح األمومة:
الهاتف: 1752 05161/602  (الجناح 2) 

الثالثاء األخير من الشهر الساعة 7
مساءً Gesundheitszentrum (المركز 

Saastraße 16 (الصحي
الطابق الثالث

Minden
Johannes Wesling Klinikum Minden

Hans-Nolte-Straße 1
32429 Minden

التسجيل في غرفة الوالدة:
الهاتف: 1310 0571/790 

جوالت غرفة الوالدة:
التاريخ: أول وثالث أربعاء من كل شهر 

الساعة 2:30 بعد الظهر.
JWK نقطة المقابلة: قاعة مدخل

(أمام غرفة التشريح)

الدعم المقدم من عيادات الوالدة أثناء الوالدة  

A

الدعم المقدم من عيادات الوالدة أثناء الوالدة   
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الدعم المقدم من عيادات الوالدة أثناء الوالدة  

Bremen
Klinikum Links der Weser
Senator-Weßling-Straße 1

28277 Bremen
الهاتف: 0421/8791735 

التسجيل في غرفة الوالدة:
الهاتف: 0421/8791245 

جولة في غرفة الوالدة:
التاريخ: كل يوم إثنين الساعة 6:30

Akademie am :نقطة المقابلة . مساءً
Klinikum Links der Weser، يرجى زيارة 

الطابق الثاني (بجوار عيادة األطفال) 
التسجيل: 

الهاتف: 1735 0421/879 ،
من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 8

ا حتى الساعة 4 مساءً صباحً

Klinikum Bremen Nord
Hammersbecker Straße 228

28755 Bremen
التسجيل: 

الهاتف: 1553 0421/6606 ،
من اإلثنين إلى الجمعة: من الساعة 8

ا حتى الساعة 12:30 ظهرًا صباحً
جولة في غرفة الوالدة:

 . التاريخ: كل يوم ثالثاء الساعة 6 مساءً
نقطة المقابلة: غرفة االجتماعات 

الكبيرة في المبنى الرئيسي
التسجيل: 

الهاتف: 1553 0421/6606 

الدعم المقدم من عيادات الوالدة أثناء الوالدة   

A

مالحظات شخصية
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الدعم المقدم من طب األطفال   

(U فحوصات)

إلى  المبكر  الكشف  فحوصات  تهدف 
حماية  وتحسين  األطفال  صحة  تعزيز 
يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة  الطفل. 
في  ومعالجتها  األمراض  على  التعرف 
مرحلة مبكرة بهذه الطريقة. وبصفتك 
المشورة  لطلب  الفرصة  لديك  ا،  أمً
الصحي  بالنمو  المتعلقة  األمور  بشأن 

لطفلك.

من  التحقق  يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
إجراء  ويمكن  طفلك  تطعيم  حالة 

التطعيمات إذا لزم األمر.

الطبية  الفحوصات  إجراء  يتم 
بوقت  الوالدة  (بعد   U1 الوقائية 
الوالدة)  بعد  الثالث  (اليوم   U2و قليل) 
ويمكنك  مستشفى.  في  عادة 
U3-U11 التالية  الفحوصات  إجراء 

األطفال.  طبيب  بواسطة   J1-J2و
أو  الصحي  التأمين  شركة  وتتحمل 
تكاليف  االجتماعية  الرعاية  مكتب 

فحوصات التشخيص المبكر.

استشارة  على  الحصول  يمكنك 
الخدمات  أو  الفحوصات  حول  مفصلة 
الخاص  األطفال  طبيب  من  اإلضافية 
بك. يمكنك أيضا العثور على المزيد من 

المعلومات على موقع الويب التالي:
www.kinderaerzte-im-netz.de

Frau Dr. med. Schubert
Am Mahnenkamp 12,

31582 Nienburg/Weser
الهاتف: 05021/61144 

Herr Dr. med. Fuhrmann &
Frau Bernardeau (angest.)

Celler Str. 55, 31582 Nienburg/Weser
الهاتف: 05021/8877113 
www.fuhrmann4kids.de

Frau Dr. med. Welltz-Breitenschein
Lange Str. 9, 31582 Nienburg/Weser

الهاتف: 05021/63559 
Gemeinschaftspraxis (عيادة مشتركة)

Frau Dr. med. Wehmeier, Frau Dr. med. Gerold
Leeser Str. 21, 31547 Rehburg-Loccum

الهاتف: 05766/136060 

Herr Dr. Spreemann
Hoyaer Straße 6, 27333 Bücken

الهاتف: 04251/6738748 
www.kinderarzt-bücken.de

يجري العديد من أطباء األسرة 
.U ا فحوصات أيضً

   أطباء أطفال في مقاطعة 
نينبورغ / فيسر

  الفحوصات الطبية الوقائية 
لألطفال

A

I

            الدعم لآلباء (المنتظرين) المقدم من مقاطعة نينبورغ  

           إدارة الشباب

           مكتب خدمة األسرة في مقاطعة نينبورغ / فيسر

22



الدعم المقدم من طب األطفال   
   أطباء أطفال في مقاطعة 

نينبورغ / فيسر

يقدم مكتب خدمة األسرة:

(FSB) كنقطة معلومات لمخاوف األسرة. ويتوسط  يتواجد مكتب خدمة األسرة 
ا  في االستفسارات إلى الخدمات المتخصصة المناسبة في المنطقة ويوفر أيضً

معلومات حول العروض الخارجية.

واألنشطة  الحياة  مجاالت  لجميع  االتصال  نقطة  األسرة  خدمة  مكتب  يمثل 
األطفال  رعاية  في  المنطقة  خدمات  بشأن  المشورة  ويقدم  باألسرة.  المتعلقة 

والشباب واألسرة وينسق مع الموظفين المتخصصين ذوي الصلة.

االستشارة والخدمات حول موضوع العائلة وهي منصة معلومات للخدمات   –
المتخصصة و/أو المؤسسات األخرى في المنطقة

الدعم المتعلق بمسؤولية الوالدين وتعزيز مهارات الوالدين  –

www.famponi.de بوابة األسرة  –

"WIR SIND DABEI!" الصندوق المحلي الخاص  –

مشاريع وعروض متنوعة مع مواضيع ومجموعات مستهدفة مختلفة  –

            الدعم لآلباء (المنتظرين) المقدم من مقاطعة نينبورغ  

           إدارة الشباب

االستشارة والخدمات حول موضوع العائلة وهي منصة معلومات للخدمات   

I

A

           مكتب خدمة األسرة في مقاطعة نينبورغ / فيسر

Familienservicebüro (مكتب خدمة األسرة)
Weserstraße 13, 31582 Nienburg/Weser

 fsb@kreis-ni.de ، 05021 / 967-7944 :الهاتف
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توفر بوابة العائلة الدعم عبر اإلنترنت للبحث عن العروض المناسبة في مقاطعة 
نينبورغ. ويتم تلخيص أهم اهتمامات العائالت بشكل واضح وسهل الفهم على 
المنصة. وتوفر بوابة األسرة إمكانية االستفسار على وجه التحديد عن الدعم عن 
وجه  على  للبحث  الفرصة  ولديك  وروابط موضوعية.  عامة مختصرة  نظرة  طريق 

التحديد عن عروض لفئة عمرية معينة بالقرب من مكان اإلقامة أو العمل.

فترة  الدعم خالل  بتقديم  تتعلق  المتنوعة موضوعات  العروض  تغطي مجموعة 
الحمل، أو أسئلة حول نمو الطفل، أو عروض التبادل مع اآلخرين، أو معلومات حول 

رعاية األقارب.

ا للمادة 2،2a من قانون نزاعات  تقدم االستشارات االجتماعية للنساء الحوامل (وفقً
الحمل) المشورة والمعلومات والدعم للنساء الحوامل واآلباء واألزواج (المنتظرين) 
في التخطيط إلنجاب األطفال، مع أسئلة حول موضوع الحمل والوالدة باإلضافة 

إلى اللوائح القانونية من خالل قانون حماية األمومة وإجازة األمومة واألبوة.
باإلضافة إلى ذلك، ستجدين المساعدة في التقدم بطلب للحصول على إعانات 
وما   ،BaföGو  ،IIو  ALG Iو اإلسكان،  وإعانات  والطفل،  الوالدين  (استحقاقات  الدولة 
إلى ذلك) ومعلومات حول المسائل القانونية فيما يتعلق بقضايا األبوة واإلعالة. 
ويمكن الحصول على المشورة بشأن المسائل المتعلقة باالنتقال إلى تربية األبناء 

وكذلك بعد اإلجهاض أو المواليد الموتى وحول وسائل منع الحمل.

www.famponi.de بوابة األسرة   

A

   الخدمة المتخصصة لألطفال والشباب

فريق الوقاية

   استشارات الحمل

         "MuK" - المؤسسة الوطنية لألم والطفل

Familienservicebüro (مكتب خدمة األسرة)
Weserstr. 13, 31582 Nienburg/Weser

famponi@kreis-ni.de  ، 05021/967-7944 :الهاتف
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www.famponi.de بوابة األسرة   

A

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فاتصلي بمركز استشارات الحمل قبل الوالدة 
بفترة طويلة. ثم يمكنك التقدم بطلب للحصول على دعم من خالل األموال من 

المؤسسة الوطنية "األم والطفل - حماية الحياة غير المولودة".

خالل  (مالية)من  صعوبات  من  يعانين  اللواتي  الحوامل  النساء  المؤسسة  تدعم 
إعانات لمرة واحدة، إذا كانت المساعدة من اإلعانات االجتماعية األخرى غير متوفرة 

أو غير كافية.

وهذه الخدمة طوعية. وال توجد مطالبة قانونية.

يختلف مقدار الدعم حسب حالة الطوارئ الفردية.

مستلزمات  أو  األمومة،  مالبس  لشراء  المثال،  سبيل  على  الوسائل،  هذه  تتوفر 
ة. األطفال األولية، أو لتجهيز غرفة األطفال أو لتغيير اإلِقامَ

   الخدمة المتخصصة لألطفال والشباب

فريق الوقاية
I

   استشارات الحمل

         "MuK" - المؤسسة الوطنية لألم والطفل

المتطلبات:
الحمل وقت تقديم الطلب (إكمال األسبوع الخامس عشر من الحمل)  –

اإلقامة أو اإلقامة المعتادة في ساكسونيا السفلى  –
في حالة وجود ضائقة مالية  –

االستشارة من خالل خدمة / موظف استشارات الحمل وتقديم طلب   –
للمساعدة من خالل المؤسسة الوطنية قبل الوالدة

Landkreis Nienburg/Weser
Fachdienst 362.2 Team Prävention

Frau Bischoff
Weserstr. 13, 31582 Nienburg/Weser

الهاتف: 05021/967-7947 
praevention@kreis-ni.de أو sandra.bischoff@kreis-ni.de
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المساعدة المبكرة في مقاطعة نينبورغ / فيسر
ا تقديم الطلب في جميع مراكز استشارات الحمل المعترف بها في المقاطعة  يمكن أيضً

.Haus der Gene-rationen Stolzenau e.V (انظر صفحة 6) وكذلك في

قانون  أو   SGB XII) االجتماعية  واإلعانات   II (SGB II) البطالة  إعانات  متلقي  لدى 
إعانات طالبي اللجوء) خيار السترداد تكاليف وسائل منع الحمل الموصوفة من 

مقاطعة نينبورغ / فيسر.

استشارة  شكل  في  ذلك  ويتم  التكاليف.  لتحمل  طلب  تقديم  هذا  يتطلب 
جميع  في  وكذلك  الحمل  استشارات  مركز  في  إجراؤها  يمكن  والتي  شخصية، 
مقاطعة  في  للحوامل  االجتماعية  المشورة  لتقديم  بها  المعترف  الهيئات 

نينبورغ.

A

I
مقهى كندرفاغن

     صندوق وسائل منع الحمل في مقاطعة نينبورغ / 
فيسر - المشورة وتقديم الطلب

المستندات:
صورة من الوصفة الطبية لوسائل منع الحمل  –

إيصال فاتورة من الصيدلية أو  –
في حالة موانع الحمل باهظة الثمن (على سبيل المثال، اللولب، الزرع)،   –

يتم تقديم تقدير للتكلفة من طبيب أمراض النساء المعالج
ALG II اإلخطار الحالي بالموافقة على تأمين سبل العيش في شكل  –

أو اإلعانات االجتماعية

Landkreis Nienburg/Weser
Fachdienst 362.2 Team Prävention

Frau Bischoff
Weserstr. 13,

31582 Nienburg/Weser
الهاتف: 05021/967-7947 

praevention@kreis-ni.de أو sandra.bischoff@kreis-ni.de
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المساعدة المبكرة في مقاطعة نينبورغ / فيسر

مع مهام  للغاية  مثيرة  أوقاتًا  الطفل  مع  األولى  القليلة  والسنوات  الحمل  يعتبر 
جديدة والعديد من األسئلة. وتم تشكيل فريق المساعدة المبكرة حتى ال تكون 
وممرضة  أسرية  قابلة  من  الفريق  ويتكون  الوقت.  هذا  خالل  بمفردها  العائالت 
اآلباء  العروض  وتستهدف  ا.  معً يعملون  الذين  االجتماعي  واألخصائي  األطفال 
واألمهات المنتظرين والذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 3-0 سنوات. وهي 

متاحة للجميع ومجانية.
ويسعدنا تقديم النصح لك من خالل محادثة شخصية، حيث يمكن تحديد موعد 
ا البحث عن خطوات وحلول  ا في المنزل إذا كنت ترغبين في ذلك. ويمكننا معً أيضً
يمكن  األمر،  لزم  وإذا  المناسبة.  العروض  عن  البحث  في  الدعم  وتقديم  محددة 

تقديم الدعم على مدى فترة زمنية أطول.
Angebote der Frühen Hilfen sind:

دون  األمهات  أو  اآلباء  أو  الحوامل  النساء  مقابلة  يمكنك  كندرفاغن،  مقهى  في 
وتبادل الحديث معهم. ويتم دعم االجتماع مهنيًا عن طريق قابلة  إشعار مسبق 
على  والحصول  الجديد  المولود  وزن  قياس  ويمكنك  األطفال.  ممرضة  أو  أسرية 
باإلضافة  الطبيعية  والرضاعة  والوالدة  الحمل  مواضيع  حول  مباشرة  معلومات 
الوقائية  الطبية  والفحوصات  التغذية  (مثل  الصغار  واألطفال  الرضع  رعاية  إلى 

وخطوات نمو الطفل وغير ذلك الكثير)..
يتوفر مقهى كندرفاغن حاليًا هنا:

مقهى كندرفاغن

A

يتبع في الصفحة التالية

     صندوق وسائل منع الحمل في مقاطعة نينبورغ / 
فيسر - المشورة وتقديم الطلب

Nienburg
Mütterzentrum (مركز األمومة)، Friedrich-Ludwig-Jahnstr. 2، الثالثاء والجمعة 

ا ا حتى 11:30 صباحً من الساعة 9:30 صباحً
Eystrup

مركز الرعاية النهارية "Schulstr. 1 ،"Kleine bunte Welt، كل ثاني يوم ثالثاء من الشهر، 
من الساعة 3:30 عصرًا حتى 5:30 مساءً

Landesbergen
مركز الرعاية النهارية "Feldstr. 14 ،"Sonnenblume كل ثاني ورابع ثالثاء من الشهر، 

من الساعة 3:30 عصرًا حتى 5:30 مساءً
Uchte

Mütterzentrum (مركز األمومة)، Mühlenstr. 9، أول خميس من كل شهر،
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    مقاهي اآلباء

فريق التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة

رعاية األطفال

ندعو آباء األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و10 سنوات لزيارة مقاهي الوالدين 
آباء آخرين،  المجانية والمفتوحة في مقاطعة نينبورغ. ويمكنك هنا التعرف على 
ويتلقى  تجاربك.  ومشاركة  اليومية  الحياة  من  المستقطع  الوقت  بعض  وقضاء 
اآلباء معلومات عن التعليم والتربية من خالل أحداث ذات موضوعات محددة والعمل 
المشترك وتبادل الخبرات مع اآلباء اآلخرين. ولديك الفرصة للمساعدة في تشكيل 

مقهى الوالدين باألسئلة والرغبات واألفكار والمشاركة بنشاط.

واألطفال  اآلباء  وحمالت  المحددة  الموضوعات  ذات  لألحداث  التخطيط  يمكن 
ا لرغبات اآلباء. وغيرها وتنفيذها وفقً

تُعقد مقاهي اآلباء بشكل أساسي في مراكز الرعاية النهارية والمدارس االبتدائية، 

بها  واالهتمام  اآلباء  مقاهي  إدارة  يتولى  المجتمعات.  في  أخرى  أماكن  في  ا  وأيضً
اآلباء المتطوعون والفرق اإلقليمية.

A

A Landkreis Nienburg/Weser
Fachdienst 362.2 Team Prävention

Frau Menke-Siebels
Weserstraße 13, 31582 Nienburg

الهاتف: 760–967 / 05021 
praevention@kreis-ni.de أو fruehehilfen@kreis-ni.de praevention@kreis-ni.de

مقهى كندرفاغنأسئلة عامة حول 

Landkreis Nienburg/Weser
Fachdienst 362.2 Team Prävention

Regionalteam Nord:
Frau El Said

Hasseler Steinweg 2,
27318 Hoya

الهاتف: 23–04251/67262 
but-nord@kreis-ni.de

Regionalteam Süd:
Frau Pieper

Unter den Friedenseichen 1B,
31592 Stolzenau

الهاتف: 05021/967-418 
but-sued@kreis-ni.de
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    مقاهي اآلباء

فريق التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة

تتراوح  الذين  لألطفال  األسرية  الرعاية  أشكال  من  شكالً  األطفال  رعاية  تعد 
ا. وهي مناسبة بشكل خاص لألطفال الذين تتراوح أعمارهم  أعمارهم بين 0 و14 عامً
بين 0 و3 سنوات. وتستطيع العامالت في الرعاية النهارية (مربيات األطفال) رعاية 
ما يصل إلى خمسة أطفال في وقت واحد - عادة في منازلهن. وتستطيع مربيات 

ا العمل في منازل الوالدين أو في غرف أخرى. األطفال أيضً

فسيتم  أطفال،  خمسة  من  أكثر  لرعاية  ا  معً أكثر  أو  أطفال  مربيتا  اجتمعت  إذا 
اإلشارة إلى هذا باعتباره مركز رعاية نهارية كبير (GTP). وتتمثل مزايا مركز الرعاية 
بديل  وتقديم  كزمالء  مباشرة  الخبرة  مشاركة  في  ناحية،  من  الكبير،  النهارية 
ا توافر مجموعة اختيارات  ر اآلباء أيضً ا مربية موثوقة بها. ويقدّ مبسط. وتتواجد دائمً

كبيرة من شركاء اللعب ألطفالهم ضمن مجموعة مربيات األطفال.

تتولى رعاية األطفال نفس المهمة القانونية الداعمة لتنشئة األطفال وتعليمهم 
األطفال  مربيات  وتحتاج  النهارية.  الرعاية  منشآت  في  الحال  هو  كما  ورعايتهم 
إلى تصريح رعاية. ويتم تحديد المالءمة بواسطة مستشار متخصص في رعاية 
األطفال. وتقدم الرعاية النهارية رعاية فردية بشروط هيكلية مرنة. وبصفتها وكالة 

رعاية عامة للشباب، فإن المقاطعة مسؤولة عن رعاية األطفال ودعمهم.

مربيات  ولوساطة  الخبراء  ونصائح  المعلومات  أساسي  بشكل  المقاطعة  تقدم 
األطفال.

رعاية األطفال

A Landkreis Nienburg/Weser
Fachdienst 362.1

Team Kindertagespflege
Frau Daniel (Fachberatung)

Frau Ratzel (Vermittlung)
Weserstr. 13, 31582 Nienburg/Weser

الهاتف: 7910 05021/967 
tagespflege@kreis-ni.de
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دور الحضانة الخدمة المتخصصة لتمثيل القُصر    

ر   المساعدة الرسمية / الحضانة الرسمية، الوصاية على القُصّ

الوصاية بموجب القانون على أطفال األمهات القاصرات  

فريق الحضانة / الوصاية  

I

دور الحضانة هي مرافق رعاية لألطفال دون سن الثالثة. وتتولى البلديات مسؤولية 
ا باسم الحضانات،  مراكز الرعاية النهارية ودور الحضانة. دور الحضانة، المعروفة أيضً
سنوات.  و3   0 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  لألطفال  تعليمية  نهارية  رعاية  دور  هي 
10 إلى  ويتولى عادة متخصصان تربويان إلى ثالثة متخصصين مؤهلين رعاية من 

15 طفالً.

الداعمة  ولكل حضانة مهمتها  ورعايته.  وتعليمه  بتربية طفلك  الحضانة  تهتم 
الخاصة بها مع نقاط االهتمام التعليمية المختلفة، التي يتم وضعها في الخطة 

المفاهيمية ذات الصلة لدور الحضانة.

في بلديتك، يتم تزويدك باستشارات شاملة 
من مكتب خدمة األسرة المؤهل.
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دور الحضانة الخدمة المتخصصة لتمثيل القُصر    

ر   المساعدة الرسمية / الحضانة الرسمية، الوصاية على القُصّ

الوصاية بموجب القانون على أطفال األمهات القاصرات  

فريق الحضانة / الوصاية  

وتسمية  األبوية  الحضانة  أو  اإلعالة  أو  بالتربية  تتعلق  أسئلة  أي  لديك  كانت  إذا 
الوالدة، فمن الممكن أن يحصل اآلباء (المنتظرون) على مشورة  األطفال حديثي 

صر ودعم شامل مجانًا من إدارة الشباب، من خالل خدمة خاصة لتمثيل القُ

تهدف هذه االستشارة إلى المساعدة في وضع حلول ودية لجميع األطراف المعنية.

توجد إمكانية إلنشاء خدمة وصاية مجانية تقدم الدعم في إثبات األبوة و/أو تأكيد 
مطالبات إعالة الطفل. ويتضمن إعداد الوصاية ممثالً قانونيًا إضافيًا للطفل في 
مصالح  ا  أيضً الوصي  يمثل  األمر،  لزم  وإذا  الرغبة.  حسب  الفرعية  المناطق  هذه 

الطفل في المحكمة دون تقييد السلطات األبوية.

صر تكون  القُ إدارة الشباب المتخصصة بتمثيل  القاصر طفالً، فإن  تلد  أن  بمجرد 
ا  أيضً القاصر  األم  تتمتع  الوصي،  إلى  وباإلضافة  الطفل.  على  القانوني  الوصي 
الرشد.  بلوغ سن  قانونيًا حتى  تمثيل طفلها  لها  يجوز  األبوية، لكن ال  بالحضانة 

وتنتهي الوصاية الرسمية عند بلوغ األم سن الرشد.

األم  والدي  مثل  آخرين،  أشخاص  إلى  الطفل  على  الوصاية  لنقل  إمكانية  توجد 
توافق  أن  بالفعل. ويجب  الرشد  بلغ سن  الذي  البيولوجي للطفل،  أو األب  القاصر 
األم على هذا ويجب التأكيد أن األشخاص المحددين، بعد إجراء فحص بواسطة 

إدارة الشباب، أوصياء مناسبين.
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    اإلعتراف باألبوة

    اإلقرار بالمسؤولية األبوية المشتركة

يمكن اإلقرار بأبوة طفل ألبوين غير متزوجين (منتظرين) بواسطة إدارة الشباب في 
مقاطعة نينبورغ / فيسر أو في مكتب التسجيل في بلديتك قبل والدة الطفل. وإذا 
كان يجب تقديم إقرار الحضانة (الحضانة المشتركة) في الوقت نفسه، فال يمكن 

فعل ذلك إال في إدارة الشباب.

ويجب على األب (المنتظر) إحضار هوية تحمل صورة شخصية ونسخة مصدقة 
من سجل والدته. ويجب أن توافق األم (المنتظرة) على اإلقرار باألبوة حتى يصبح 
ا أو بشكل منفصل.  ساريًا. ويستطيع كالهما الذهاب إلى مكتب رعاية الشباب معً
ا اإلقرار باألبوة بأثر رجعي في إدارة  وإذا كان الطفل قد ولد بالفعل، فمن الممكن أيضً

الشباب أو مباشرة في مكتب التسجيل.

اإلقرار بالحضانة عبارة عن إقرار خاص عن اإلرادة من قبل الوالدين غير المتزوجين 
ومن  ا.  معً األبوية  الحضانة  ممارسة  يريدان  أنهما  يفيد  بما  لطفل  (المنتظرين) 
على  الحصول  الوالدين  لكال  يحق  عدل،  كاتب  أمام  الحضانة  إقرار  تقديم  خالل 

الحضانة األبوية.

الخدمة  في  مجانًا  الوالدة  قبل  المشتركة  األبوية  الحضانة  توثيق  ا  أيضً ويمكن 
صر المتخصصة لمكتب مساعدي تمثيل القُ

          مدفوعات اإلعالة
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    اإلعتراف باألبوة

    اإلقرار بالمسؤولية األبوية المشتركة

في حالة انفصال الوالدين (المنتظرين)، يحق لألطفال القصر واألطفال الذين تقل 
ا وال يزالون في المدرسة بشكل عام الحصول على مدفوعات  أعمارهم عن 21 عامً

اإلعالة. 

بينما يوفر أحد الوالدين الذي يعيش معه الطفل اإلعالة من خالل الرعاية والتربية، 
يدفع الوالد اآلخر عادة مقابل اإلعالة. وباإلضافة إلى إعالة الطفل، يتعين كذلك 
على الوالد الذي يعيش منفصالً عن األسرة غالبًا دفع إعالة رعاية الطفل إلى الوالد 
اآلخر. وقد تكون في شكل إعالة ما بعد الزواج أو إعالة انفصال أو مدفوعات إعالة 

رعاية ألم لطفل غير شرعي

كقاعدة عامة، يعتمد مبلغ اإلعالة على ما يسمى بجدول دوسلدورف. ويأخذ هذا 
الجدول في االعتبار الدخل واألصول والظروف المعيشية للمتأثرين.

إذا لم يتم دفع نفقات اإلعالة، فمن المكن تعويض جزء من اإلعالة المفقودة مؤقتًا 
صر. عن طريق مدفوعات اإلعالة المقدمة من الدولة لألطفال القُ

تتوافر المعلومات على:
www.duesseldorfer-tabelle-2020.info

          مدفوعات اإلعالة
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                       إنهاء الحمل

من األسبوع الثالث عشر من الحمل، يحق 
للمستفيدات التقدم بطلب للحصول على متطلبات 

ALG. مدفوعات لبدل مالبس األمومة I إضافية في

                       إنهاء الحمل

بمجرد تحديد الحمل 
اختاري قابلة مشرفة 

وعيادة أمراض نساء

استخدمي مركز 
استشارات الحمل 

استخدمي مركز 

سجلي في دورة 
تحضير للوالدة 

سجلي في دورة 

يمكن اإلقرار باألبوة 
اآلن في أي وقت

يمكن تسليم 
اإلقرار المشترك

تقديم طلب لبدل األمومة

إذا لزم األمر، قومي بإجراء جرد إذا لزم األمر، قومي بإجراء جرد 

يمكن تسليم 

اختاري مستشفى والدةاختاري مستشفى والدة

خطة

تقدمي بطلب للحصول على المستلزمات األساسية 
من مؤسسة "األم والطفل". يكون تقديم الطلب فقط 
من خالل مركز استشارات وفقط في حالة طوارئ مالية 

تقدمي بطلب للحصول على المستلزمات األساسية 
من مؤسسة "األم والطفل". يكون تقديم الطلب فقط 

تقدمي بطلب للحصول على المستلزمات األساسية 
من مؤسسة "األم والطفل". يكون تقديم الطلب فقط 

تقدمي بطلب للحصول على المستلزمات األساسية 

من خالل مركز استشارات وفقط في حالة طوارئ مالية 
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                       إنهاء الحمل

بداية إجازة األمومة بداية إجازة األمومة 

إبالغ أصحاب العمل 
عن الوالدة

تقديم طلب للحصول 
على منح لدورات مع 

الطفل من حزمة التعليم 
والمشاركة 

بدء إجازة األمومة 

الخدمات المالية، على سبيل المثال، التقدم بطلب للحصول على 
إعانات الطفل أو إعانات الوالدين أو مدفوعات اإلعالة المسبقة إلخ

إذا لزم األمر، 
قدم إقرار األبوة

بدء إجازة األمومة 

الشؤون المالية

االستشارات

الصحة

السلطات

مكان العمل

تسجيل إجازة األمومة 
لدى صاحب العمل قبل 7

أسابيع من أخذها 
لدى صاحب العمل قبل 

أسابيع من أخذها 

دة 
وال

ال

والمشاركة عن الوالدة

بدء إجازة األمومة 

رعاية النفاس وفحص األم 
والطفل بواسطة القابلة 

المشرفة: حتى عام إذا 
لزم األمر 

رعاية النفاس وفحص األم 

تسجيل الطفل في غضون أسبوع واحد في مكتب التسجيل 
والتأمين الصحي، وإذا لزم األمر، في مكتب تسجيل السكان 

تسجيل الطفل في غضون أسبوع واحد في مكتب التسجيل 
والتأمين الصحي، وإذا لزم األمر، في مكتب تسجيل السكان 

تسجيل الطفل في غضون أسبوع واحد في مكتب التسجيل 
والتأمين الصحي، وإذا لزم األمر، في مكتب تسجيل السكان 

تسجيل الطفل في غضون أسبوع واحد في مكتب التسجيل 

إعانات الطفل أو إعانات الوالدين أو مدفوعات اإلعالة المسبقة إلخ

إذا لزم األمر، 
قدم إقرار األبوة

2+U1

U3، الذهاب إلى طبيب األطفال

بدء تمارين 
ما بعد الوالدة

بدء إجازة األمومة 

المتابعة في عيادة 
أمراض النساء 

المتابعة في عيادة  بدء تمارين  2+U1

U3، الذهاب إلى طبيب األطفال

الخدمات المالية، على سبيل المثال، التقدم بطلب للحصول على 
إعانات الطفل أو إعانات الوالدين أو مدفوعات اإلعالة المسبقة إلخ
الخدمات المالية، على سبيل المثال، التقدم بطلب للحصول على 
إعانات الطفل أو إعانات الوالدين أو مدفوعات اإلعالة المسبقة إلخ
الخدمات المالية، على سبيل المثال، التقدم بطلب للحصول على 

تسجيل الطفل في غضون أسبوع واحد في مكتب التسجيل 
والتأمين الصحي، وإذا لزم األمر، في مكتب تسجيل السكان 

تسجيل الطفل في غضون أسبوع واحد في مكتب التسجيل 
والتأمين الصحي، وإذا لزم األمر، في مكتب تسجيل السكان 

تسجيل الطفل في غضون أسبوع واحد في مكتب التسجيل 

تقديم طلب 
لمستلزمات 

ALG II
األولية

تقديم طلب 
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      فريق مدفوعات اإلعالة المسبقة 

ا من الدولة إذا كان الوالد الذي يجب عليه دفع  ا خاصً يتلقى الوالدان الوحيدان دعمً
اإلعالة ال يدفع اإلعالة أو بدفعها بشكل غير منتظم فقط أو إذا كانت األبوة غير 
واضحة. وفي مثل هذه الحاالت، تساعد مدفوعات اإلعالة المسبقة. ويتم دفع هذا 

المبلغ للوالدين الوحيدين حتى يبلغ الطفل سن الرشد.

ا، يوجد شرط إضافي  ومع ذلك، بالنسبة لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامً
SGB أو أن لديه دخل إجمالي  II ا على اإلعانات بموجب بأال يكون الوالد الوحيد معتمدً

.SGB II خاص به ال يقل عن 600 يورو شهريًا بموجب

إذا كان مقدم الطلب يتلقى ALG II، فيجب التحقق من استحقاق مدفوعات 
اإلعالة المسبقة في مركز التوظيف. ويحدد مركز التوظيف بعد ذلك ما 

إذا كان يجب تقديم طلب في الموقع أو من خالل تمثيل القُصر.

      مدفوعات اإلعالة المسبقة

I

A

الخدمة المتخصصة في مراكز االستشارات  

فريق التشخيص واالستشارات  

تعتمد مدفوعات اإلعالة المسبقة 
على عمر األطفال وتصل إلى

165 يورو لألطفال من 5-0 سنوات –
220 يورو لألطفال بين 6 و11 سنة –

293 يورو لألطفال بين 12 و17 سنة –

مقاطعة نينبورغ / فيسر الخدمة 
المتخصصة لتمثيل القُصر
Kreishaus am Schloßplatz

  31582 Nienburg/Weser
الهاتف: 05021/967-0 

uvg@kreis-ni.de
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      فريق مدفوعات اإلعالة المسبقة 

      مدفوعات اإلعالة المسبقة

المشورة حول المسائل العائلية

بمساعدة المتخصصين التربويين، يحصل اآلباء واآلباء الوحيدون (المنتظرون) على 
الدعم المبكر والمساعدة المهنية في حل المشاكل العائلية أو األزمات الحادة. 
وسيسعد المتخصصون في مركز االستشارات تقديم النصح لك بشأن األسئلة 
إذا  أو  وحيدة  ا  أمً إذا كنت  السلوكية،  والمشاكل  والنمو  بتربية طفلك،  المتعلقة 
كانت لديك عائلة جديدة. باإلضافة إلى ذلك، وإذا لزم األمر، تتم اإلحالة إلى األقسام 

المتخصصة والمعالجين أو المساعدة في مواجهة الصعوبات في المدرسة.

االستشارات حول مفهوم لوائح االتصال والحضانة

بالشراكة  المتعلقة  المسائل  جميع  في  ا  راسخً ا  دعمً االستشارات  مركز  يقدم 
واالنفصال والطالق. باإلضافة إلى ذلك، وإذا لزم األمر، فإنه يساعد في وضع تصور 

وتنفيذ لوائح االتصال.

ا مجلس األسرة - إيجاد الحلول معً

ألنهما  المثال  سبيل  على  والمساعدة،  الدعم  (المنتظران)  الوالدان  أحتاج  إذا 
وجدا نفسيهما في حالة طارئة أو اضطرا إلى اتخاذ قرارات مهمة، فمن الممكن 
واألشخاص  واألصدقاء  األقارب  مع  الحلول  وضع  في  األسرة  مجلس  يساعد  أن 
المهمين اآلخرين. وينضم جميع الحاضرين إلى المناقشة ويفكرون فيما يمكنهم 

فعله من أجل األسرة.

يتلقى الوالدان (المنتظران) الدعم من منسق. وتكون وظيفته تنظيم المجلس مع 
ا في طريقة  األسرة وضمان سير كل شيء بسالسة. ويكون كل مجلس أسرة فريدً

تنفيذ األشياء ألنه يأخذ في االعتبار قيم وثقافة األسرة المعنية.

الخدمة المتخصصة في مراكز االستشارات  

فريق التشخيص واالستشارات  

A Landkreis Nienburg/Weser
Fachdienst 364.1 Team Diagnostik und Beratung

Frau Müller
Rühmkorffstraße 12, 31582 Nienburg / Weser

bkje@kreis-ni.de ، 05021/967-676 :الهاتف
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Landkreis Nienburg/Weser
Fachdienst 365 Wirtschaftliche Hilfen

Kreishaus A,
31582 Nienburg/Weser

Frau Witte,
Buchstaben A-F

الهاتف: 05021/967-326 

Frau Meyer-Kühl,
Buchstaben H-K, P

الهاتف: 05021/967-124 

Frau Meyer-Lühring,
Buchstaben Q-R, W-Z

الهاتف: 05021/967-298 

Frau Kirchhoff,
Buchstaben G, S-V

الهاتف: 05021/967-810 

Frau Rabing,
Frau Rabing,

الهاتف: 05021/967-326 

A

قسم الشؤون االجتماعية الخدمة     

المتخصصة لإلعانات االجتماعية      

(SGB XII) ا للكتاب الثاني عشر من قانون الضمان االجتماعي اإلعانات االجتماعية وفقً     

(AsylbLG) ا لقانون إعانات طالبي اللجوء اإلعانات االجتماعية وفقً     

تكاليف مراكز الرعاية النهارية ورسوم رعاية األطفال      

األبوة. ومن سن عام  إجازة األمومة /  رعاية طفلك خارجيًا بعد فترة  الممكن  من 
واحد، لديك حق قانوني في وضع طفلك في منشأة أو في حضانة. وبين سن 0 و3
ا،  ا من سن 3 أعوام فصاعدً أعوام، يتم فرض مساهمة أبوية مرتبطة بالدخل. وبدءً

يتم رعاية طفلك مجانًا.

األطفال  رعاية  خدمات  من  االستفادة  األمومة،  إجازة  انتهاء  بعد  الوالدان،  أراد  إذا 
لطفلهما أو إلحاقه بمركز رعاية نهارية وكانا بحاجة إلى معلومات حول اإلعانات 
الخدمة  خالل  من  هذا  على  العثور  الممكن  فمن  طلب،  تقديم  وكيفية  المالية 

المتخصصة للمساعدات االقتصادية للشباب.

   الخدمة المتخصصة للمساعدات االقتصادية

   فريق الرعاية النهارية
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بمجرد أن يصبح أي شخص غير قادر على العمل وليس لديه دخل أو لديه دخل غير 
كافٍ إلعالة نفسه، يحق له الحصول على إعالة للمعيشة بموجب الكتاب الثاني 

.(SGB XII) عشر من قانون الضمان االجتماعي

وتعتمد إعانات الرعاية االجتماعية على الدخل والثروة.

ما اإلعانات المالية التي يمكن للمرأة الحامل الحصول عليها باإلضافة 
إلى اإلعانات الشهرية النقدية؟

سيتم  الحمل،  من  عشر  الثاني  األسبوع  بعد  المنتظرات،  لألمهات  بالنسبة 
SGB (2) 30) بنسبة 17 في المائة من مستوى  XII االعتراف بمتطلب إضافي (المادة
الحاالت  في  مختلف  شرط  هناك  يكن  لم  ما  الصلة،  ذات  المعيارية  المتطلبات 

الفردية.

 (31 (2) SGB XII باإلضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المساعدة لمرة واحدة (المادة
للمستلزمات األساسية للطفل والوالدة.

ينظم قانون إعانات طالبي اللجوء (AsylbLG) مقدار وشكل اإلعانات المادية التي 
يمكن لطالبي اللجوء واألشخاص المتسامحين واألجانب المحتاجين الذين يُلزمون 
بشكل قسري بمغادرة جمهورية ألمانيا االتحادية المطالبة بها. ومن الممكن أن 
تكون أسباب الحاجة، على سبيل المثال، االفتقار إلى الدخل المكتسب (يرجع ذلك 
ا إلى عدم وجود تصريح عمل) أو دخل وأصول غير كافية لتلبية االحتياجات.  جزئيًا أيضً
وإذا كنت أحد األشخاص المدرجين في القائمة، فمن المحتمل أن تكوني مؤهلة 

للحصول على هذه المساعدة.

قسم الشؤون االجتماعية الخدمة     

المتخصصة لإلعانات االجتماعية      

(SGB XII) ا للكتاب الثاني عشر من قانون الضمان االجتماعي اإلعانات االجتماعية وفقً     

(AsylbLG) ا لقانون إعانات طالبي اللجوء اإلعانات االجتماعية وفقً     

تكاليف مراكز الرعاية النهارية ورسوم رعاية األطفال      

   الخدمة المتخصصة للمساعدات االقتصادية

   فريق الرعاية النهارية
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ما اإلعانات المالية التي يمكن للمرأة الحامل الحصول عليها باإلضافة 
إلى اإلعانات الشهرية النقدية؟ 

باإلضافة إلى المتطلبات القياسية، يستطيع من يتلقون اإلعانات التقدم بطلب 
للحصول على مساعدة لمرة واحدة للحمل والوالدة.

ومع ذلك، ال يتم تقديم المتطلبات اإلضافية للنساء الحوامل عادةً كمبلغ مقطوع 
SGB، لكن يجب جعل النفقات اإلضافية الضرورية  XII أو SGB II كما هو الحال في
(مثل رعاية األطفال، وتكاليف الطعام اإلضافية) ذات مصداقية على أساس فردي 

والتقدم للحصول عليها.

بعد مشورة متعمقة وبعد تقديم الطلبات إلى مراكز استشارات الحمل، يتم إرسال 
المستندات إلى الخدمة المتخصصة للمسنين ورعايتهم لتغطية التكاليف.

ًا بالموافقة أو الرفض وتصدر تعليمات بسداد التكاليف. سوف تصدر إشعار

الحمل  منع  لوسائل  المقدمة  التكلفة  تقديرات  فحص  يتم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الباهظة وتقديم ضمانات السداد.

تعويضات، فستوفر  للحصول على  التقدم بطلب  أسئلة حول  أي  لديك  إذا كانت 
الخدمة المتخصصة المعلومات.

A

الخدمة المتخصصة للمسنين ورعايتهم   

      صندوق وسائل منع الحمل لمقاطعة نينبورغ / فيسر - الموافقة 
على التكاليف وسدادها

الخدمة المتخصصة لإلعانات الفيدرالية    

إعانات الوالدين     

Landkreis Nienburg/Weser
Fachdienst 312 Sozialhilfe
Kreishaus A, Zimmer: 105

Herr Hittmeyer
Kreishaus am Schloßplatz, 31582 Nienburg

الهاتف: 05021/967-130 
sozialhilfe@kreis-ni.de
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A

ًا  إعانات الوالدين هي إعانات عائلية لجميع اآلباء الذين يكرسون، خالل أول 14 شهر
من حياة أطفالهم، معظم وقتهم لرعاية أطفالهم وتربيته وبالتالي ال يعملون بأجر.

المعلومات التالية حول إعانات الوالدين ليست كاملة والغرض منها فقط تقديم 
نظرة عامة عامة على المتطلبات ومقدار اإلعانات.

الوالدين المسؤول  إذا كانت لديك أسئلة مفصلة، يرجى االتصال بمكتب إعانات 
في المقاطعة أو مركز استشارات الحمل.

إعانات الوالدين = اإلعانات األساسية للوالدين واإلعانات اإلضافية للوالدين

تهدف إعانات الوالدين إلى دعمك في المراحل األولى من تربية األطفال من خالل 
مساعدتك في التغلب على أوجه القصور المالية. 

أو  للوالدين  اإلضافية  واإلعانات  للوالدين  األساسية  اإلعانات  بين  االختيار  يمكنك 
ا. يجب أن يذكر الطلب األشهر التي يتم طلب اإلعانات خاللها. مزيج من االثنين معً

أو إعانات مماثلة  تعتبر أشهر حياة الطفل التي تتلقى فيها األم إعانات األمومة 
أشهر إعانات الوالدين األساسية

الوالدين  إعانات  على  الحصول  يمكن  (ال  فيه  استخدامها  يتم  الذي  الحد  وإلى 
اإلضافية خالل هذا الوقت).

الخدمة المتخصصة للمسنين ورعايتهم   

      صندوق وسائل منع الحمل لمقاطعة نينبورغ / فيسر - الموافقة 
على التكاليف وسدادها

الخدمة المتخصصة لإلعانات الفيدرالية    

إعانات الوالدين     

Landkreis Nienburg/Weser, Kreishaus am Schloßplatz, 31582 Nienburg
Fachdienst 313 Senioren und Pflege

Kreishaus A, Zimmer: 208
الهاتف:05021/967-225 

Frau Bückmann, Buchstaben: A - M
Kreishaus A, Zimmer: 205

Frau Rose, Buchstaben: N - Z
الهاتف: 05021/967-859 
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تستفيد األسر الكبيرة التي لديها طفل واحد على األقل دون سن الثالثة، وطفلين 
ا من مما يسمى مكافأة  أقل من 6 سنوات أو طفل واحد على األقل دون سن 14 عامً

األخوة:

الوالدين  إعانات  إلى  باإلضافة  المائة  في   10 بنسبة  مكافأة  على  ستحصلين 
75 يورو على األقل و180 يورو بحد أقصى لكل شهر من االستحقاق.  المستحقة، 
ثانٍ  يورو لكل طفل   300 الوالدين بمقدار  إعانات  تزيد  المتعددة،  الوالدات  في حالة 

واألطفال المتعددين.

اإلعانات األساسية للوالدين

الوالدة  بعد  ًا  شهر  14 أول  خالل  بأنفسهم  بأطفالهم  يعتنون  من  لجميع  يحق 
30 ساعة بحد أقصى في األسبوع، بما  أو يعملون لمدة  بأجر  وبالتالي ال يعملون 
في ذلك الطالب وربات البيوت وأرباب البيوت واآلباء الذين لم يعملوا لرعاية األطفال 
وبحد  يورو   300 أدنى  بحد  األساسية  الوالدين  إعانات  على  الحصول  سنًا،  األكبر 
ا  12 مبلغً أو المستفيدين اآلخرين الحصول على  يورو. يحق للوالدين   1800 أقصى 
على  الحصول  الوالدين  ألحد  ويمكن  بينهما.  فيما  تقسيمها  يمكنهما  شهريًا 

ا مع الوالدات المتعددة) بحد أدنى لشهرين وبحد أقصى 12 شهرًا. اإلعانات (أيضً

أشهر الشريك

يتم دفع إعانات الوالدين األساسية لمدة شهرين إضافيين إذا حصل كال الوالدين 
على إعانات الوالدين لمدة شهرين على األقل ولم يكن هناك دخل مكتسب أو دخل 

جزئي.

I يهدف هذا الجدول إلى إعطائك لمحة عامة تقريبية عن قواعد 
الحساب.

إعانات الوالدين / معدل االستبدال الدخل (الصافي) قبل الوالدة  
أكثر من 67٪ تدريجيًا حتى ٪100 أقل من 1000 يورو  

٪67 1200 – 1000 يورو 
أكثر من 65٪ إلى أقل من ٪67 1240 – 1200 يورو  

من 1240 يورو   ٪65
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I

إعانات الوالدين اإلضافية

اإلعانات  من  واحد  شهر  يصبح  الفترة:  لضعف  اإلضافية  الوالدين  إعانات  تُدفع 
متطلبات  وجود  (يجب  الوالدين  إعانات  من  إضافيين  شهرين  للوالدين  األساسية 
االستحقاق لكامل فترة االستحقاق). ويصل إلى حد أقصى يبلغ نصف استحقاقات 
إعانات األساسية الشهرية التي يحق للوالدين الذين ليس لديهما دخل بدوام جزئي 
ا نصف مكافأة لألشقاء ونصف إعانة تكميلية  الحصول عليها بعد الوالدة (أيضً
لألطفال المتعددين). وبالتالي فإن اإلعانات اإلضافية للوالدين بحد أدنى 150 يورو 

شهريًا وبحد أقصى 900 يورو شهريًا.

يمكن الحصول على إعانات الوالدين اإلضافية في أول 14 شهرًا من حياة الطفل 
وبعد الشهر الرابع عشر من العمر. للحصول على إعانات الوالدين اإلضافية بعد

الوالدين على  الرابع عشر من عمر الطفل، يجب الحصول عليها من أحد  الشهر 
األقل دون انقطاع من الشهر الخامس عشر من العمر.

أشهر مكافأة الشراكة

أشهر  أربعة  لمدة  األسبوع  في  ساعة  و30   25 بين  ما  يعمالن  واألم  األب  كان  إذا 
متتالية، يحصل كل والد على أربعة أشهر إضافية من إعانات الوالدين اإلضافية.

يتم أخذ كل من اإلعانات األساسية للوالدين وإعانات الوالدين اإلضافية في االعتبار 
وإعانة  االجتماعية  واإلعانات  الثانية،  الدرجة  من  البطالة  إلعانات  كدخل  ا  تمامً

ا على الحد األدنى لمبلغ 300 يورو. الطفل - وينطبق هذا أيضً

يوجد استثناء واحد:

يحصل جميع المستحقين إلعانات الوالدين الذين يتلقون إعانة بطالة من الدرجة 
الثانية، أو إعانات اجتماعية أو تكملة إعانة أطفال، والذين كانوا يعملون قبل والدة 

طفلهم على إعفاء من إعانات الوالدين.

يتجاوز  ال  لكنه  الوالدة،  قبل  الدخل  مع  الوالدين  إعانات  من  اإلعفاء  هذا  يتوافق 
300 يورو. وبحد أقصى هذا المبلغ، تظل استحقاقات الوالدين معفاة من اإلعانات 

ا. المذكورة أعاله وبالتالي يمكن الحصول عليها أيضً
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إعانات اإلسكان     

A

ال ينطبق استحقاق إعانات الوالدين لإلعانات األساسية للوالدين وإعانات الوالدين 
500000 اإلضافية على اآلباء الذين لديهم دخل مشترك خاضع للضريبة يزيد عن 

يورو في السنة التقويمية السابقة لميالد أطفالهم. ال يمكن للوالدين الوحيدين 
تقديم مطالبة بأكثر من 250000 يورو.

لم يعد الدخل غير الخاضع للضريبة محليًا أو الذي ال يتم دمجه في الدخل المحلي 
ا في الدخل المحلي عند حساب إعانات الوالدين، وبالتالي ال يزال يؤخذ في  مدمجً

االعتبار كدخل إلعانات  الوالدين.

إعانات  الحصول على  القانوني اإلجباري طالما تم  التأمين الصحي  تستمر عضوية 
الوالدين أو أخذ إجازة األمومة واألبوة. وال يجوز تقديم أي مساهمات من إعانات الوالدين.

يتم تقديم طلب للحصول على إعانات الوالدين كتابة ويمكن تقديمه من يوم والدة 
ثالثة أشهر من  أقصاها  بأثر رجعي ممكنة فقط لمدة  الموافقة  وتكون  الطفل. 

تاريخ تقديم الطلب.

الوالدين  وإجازة  الوالدين  إعانات  قانون  في  الساري  القانوني  الوضع  تنظيم  يتم 
الفيدرالي.

Landkreis Nienburg/Weser
Fachdienst 314 Bundesleistungen - Elterngeld

Kreishaus A, Zimmer 346

Frau Höhndorf, Buchstaben: H-Z
الهاتف: 05021/967-302 

 ، ا حتى 4 مساءً ساعات العمل: من اإلثنين إلى الخميس. من 8 صباحً
ا حتى 12:30 ظهرًا الجمعة من 8:00 صباحً

Frau Falldorf, Buchstaben A-G
الهاتف: 05021/967-379 

ًا  ا حتى 1 ظهر ساعات العمل: اإلثنين، األربعاء والخميس من 8 صباحً
ًا،  ا حتى 2:00 ظهر ومن اإلثنين إلى األربعاء 8:45 صباحً

ا ا حتى 11:15 صباحً الخميس من 8:45 صباحً
Kreishaus am Schloßplatz, 31582 Nienburg

elterngeld@kreis-ni.de
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I

إذا كان دخل األسرة الخاص غير كافٍ لتغطية تكاليف مساحة المعيشة، فيمكن 
تأكيد مطالبة قانونية إلعانات اإلسكان.

إعانات  على  للحصول  بطلب  التقدم  يمكنك  لشقة،  ا  ومالكً ًا  مستأجر بصفتك 
اإلسكان. ويستند هذا إلى افتراض أنه ال يمكن الحصول على إعانات البطالة من 

الدرجة الثانية وال اإلعانات االجتماعية األساسية.

التقدم  يمكنك  ذلك  بعد  واحدة.  سنة  أقصاها  لمدة  اإلسكان  إعانات  منح  يتم 
للحصول على إعانات إضافية.

المالك.  أو  المستأجر  قبل  اإلسكان من  إعانات  الحصول على  تقديم طلب  يجب 
اإلسكان  إعانات  مكتب  من  الطلب  تقديم  مستندات  على  الحصول  ويمكن 
إرسال  يجب  اإلنترنت.  خالل  من  أو  البلدية  مكاتب  أو  المدينة  من  أو  بالمنطقة 
الطلب إلى مكتب إعانات اإلسكان مع مستندات بيان الدخل لجميع األشخاص 
(لملكية  الجارية  النفقات  أو  اإليجار  وإثبات مدفوعات  المنزل،  يعيشون في  الذين 
إلى  شخصيًا  تقديمها  أو  ذلك)  إلى  وما  والديون،  واالئتمانات  القروض   - المنزل 

المدينة /البلدية.

يعتمد ما إذا كان يحق لك الحصول على إعانات اإلسكان وإلى أي 
مدى على العوامل التالية:

ا من المنزل عدد أفراد األسرة الذين يشكلون جزءً  –
مقدار الدخل اإلجمالي  –

مبلغ اإليجار أو المدفوعات المؤهلة للحصول على المزايا  –

إعانات اإلسكان     
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حزمة التعليم والمشاركة تتولى مقاطعة نينبورغ / فيسر المسؤولية عن جميع البلديات باستثناء  
مدينة نينبورغ، التي يوجد لديها مكتب إعانات اإلسكان الخاص بها.

Landkreis Nienburg/Weser
FD 314 Bundesleistungen
Kreishaus A, Zimmer 438

Herr Rose
Kreishaus am Schloßplatz

31582 Nienburg
الهاتف: 05021/967-425 

ا حتى  اإلثنين إلى الخميس: 8 صباحً
4 مساءً

ًا ا حتى 12:30 ظهر الجمعة من 8:00 صباحً

Wohngeldstelle der Stadt Nienburg
Rathaus, Zimmer 127

Marktplatz 1
31582 Nienburg

Frau Kusch, Buchstaben A-J
الهاتف: 05021/87-362 

Frau Hörner, Buchstaben K-P
الهاتف: 05021/87-274 

Frau Rust, Buchstaben Q-Z
Aالهاتف: 05021/87-242 
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حزمة التعليم والمشاركة  

األسر  من  والشباب  األطفال  لمنح  والمشاركة  التعليم  حزمة  فوائد  تقديم  تم 
حيث  ومن  والترفيه.  التعلم  أنشطة  من  لالستفادة  الفرصة  اجتماعيًا  المحرومة 

ا للتالي المبدأ، فهي متاحة لألطفال والمراهقين في األسر، وفقً
،SGB II –

،SGB XII –

قانون إعانات اإلسكان أو  –
ا لقانون إعانات األطفال الفيدرالي. تُمنح اإلعانات التكميلية للطفل وفقً  –

يتم توفير احتياجات التعليم والمشاركة لألشخاص الذين لم يبلغوا بعد سن 25
ا، الذين يلتحقون بمدرسة ثانوية أو مهنية وال يتلقون بدل تدريب. عامً

ال يزيد الحد األقصى لسن اإلعانات المتعلقة بالمشاركة في الحياة االجتماعية 
ا. والثقافية في المجتمع عن 18 عامً

يمكن توفير اإلعانات لالحتياجات التالية:
الرحالت المدرسية ليوم واحد  –

الرحالت المدرسية أليام متعددة  –
الرحالت ليوم واحد بواسطة مراكز الرعاية النهارية  –

الرحالت أليام متعددة بواسطة مراكز الرعاية النهارية  –
الغداء المشترك في المدرسة  –

الغداء المشترك في مركز الرعاية النهارية  –
المواصالت المدرسية  –

دعم التعلم  –
األدوات المدرسية  –

المشاركة في الحياة االجتماعية والثقافية  –
ا) (لألشخاص حتى سن 18 عامً

I
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األسئلة العامة والمساعدة المالية إجازة     

األمومة     

سوف تحصل على اإلعانات فقط بعد تقديم طلب. يرجى تقديم طلب منفصل 
لكل طفل مع إرفاق الشهادات التالية لإلثبات: 

I

A

اإلشعار الحالي بالموافقة
SGB، أو XII أو SGB II ا لقانون وفقً  –

قانون إعانات اإلسكان أو  –
قانون إعانات األطفال الفيدرالي الخاص باإلعانات التكميلية للطفل  –

شهادات من المدرسة / مركز الرعاية النهارية وطلبات الدفع   –
واإليصاالت وكشوف الحسابات البنكية

أين يجب عليك تقديم طلب للحصول على اإلعانات؟ 
متلقي اإلعانات التكميلية لألطفال وإعانات اإلسكان 

Landkreis Nienburg/Weser
FD 314 Bundesleistungen

Kreishaus A, Zimmer 340
Frau Lampe

Kreishaus am Schloßplatz
الهاتف: 05021/967-423 

bundesleistungen@kreis-ni.de

SGB II متلقو اإلعانات بموجب
مركز التوظيف المسؤول (هويا، نينبورغ، ستولزيناو)
متلقو إعانات SGB XII بموجب قانون إعانات طالبي 

(AsylbLG) اللجوء
الخدمة المتخصصة لمقاطعة 

نينبورغ / فيسر لإلعانات االجتماعية
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االلتزامات  تعليق  ويتم  العمل.  رب  واآلباء على  واألبوة حق لألمهات  األمومة  إجازة 
الرئيسية بموجب عالقة العمل خالل إجازة األمومة واألبوة. ومع ذلك، تظل عالقة 
إلى  العودة  واألب  لألم  يحق  واألبوة،  األمومة  إجازة  انتهاء  وبعد  قائمة،  العمل 

وظيفتهما األصلية أو إلى وظيفة معادلة للوظيفة السابقة.

ًا لرعاية وتربية الطفل.  يحق لكل والد الحصول على إجازة أمومة وأبوة  لمدة 36 شهر
ويمكن لكل والد تقسيم إجازة األمومة واألبوة إلى 3 فترات زمنية بحد أقصى.

ثالث  البالغة  واألبوة  األمومة  إجازة  فترة  إجمالي  إلى  األمومة  حماية  فترة  تضاف 
سنوات. ويُسمح بالعمل بدوام جزئي لمدة تصل إلى 30 ساعة في األسبوع خالل 

إجازة األمومة واألبوة.

يجب على الوالدين إخطار صاحب العمل كتابيًا بإجازة األمومة واألبوة في موعد ال 
يتجاوز 7 أسابيع قبل بدء اإلجازة. وال يجوز لصاحب العمل إنهاء عالقة العمل بعد 
تسجيل إجازة األمومة واألبوة في موعد ال يتجاوز 8 أسابيع قبل بدء إجازة األمومة 
ًا إجازة األمومة واألبوة  واألبوة، وكذلك خالل إجازة األمومة واألبوة. ومن بين 36 شهر
ا أخذ ما يصل إلى 24 شهرًا من إجازة  التي يستحقها الشخص المعني، يمكن أيضً
عند  المثال  سبيل  (على  والثامن  الثالث  الطفل  ميالد  عيد  بين  واألبوة  األمومة 
تتمكن  لكي  ذلك،  ومع  العمل.  صاحب  موافقة  يشترط  وال  بالمدرسة).  االلتحاق 
إلجازة  التسجيل  فترة  فإن  المناسب،  الوقت  في  ذلك  مع  التكيف  من  الشركات 
ا. ومع  األمومة واألبوة، التي يتم أخذها بعد عيد ميالد الطفل الثالث، هي 13 أسبوعً
ذلك، يستطيع صاحب العمل رفض إجازة األمومة واألبوة ألسباب تشغيلية عاجلة 
إذا كانت األم أو األب في الفترة الثالثة من إجازة األمومة واألبوة وكان من المقرر أخذ 

إجازة األمومة واألبوة بالكامل بين عيد ميالد الطفل الثالث والثامن.

األسئلة العامة والمساعدة المالية إجازة     

األمومة     
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يُسمح للممارسين البدالء قانونًا بإجراء العالجات بشكل مستقل دون أن يكونوا 
ا من الطب األكاديمي،  أطباء. ويعالجون المرضى بطرق الشفاء التي ال تشكل جزءً
العالج  طرق  أو  العظام  تقويم  أو  باإلبر  الوخز  أو  الطبيعية  بالمواد  العالج  مثل 
المواد  مثل  وسائل مساعدة  ويستخدمون  الشامل  النهج  ويستخدمون  النشط. 

النباتية والمستخلصات للتخفيف من األمراض والشكاوى وعالجها.

شركات  واعتادت  خاص.  بشكل  الطبيعي  العالج  خدمات  مقابل  المريض  يدع 
التأمين الصحي على دعم طرق العالج البديلة هذه عن طريق اإلعانات.

ويعالجون  العظام  أطباء  فيه  يفحص  الطب  من  تكميلي  شكل  العظام  تقويم 
يعتبرونها   / يعتبرونه  أي  اإلنسان،  راحة  حسب  ويتصرفون  بأيديهم.  األشخاص 
كوحدة للجسد والعقل والروح. وأثناء العالج، يكتشفون قيود الحركة في الجسم 

واالضطرابات الوظيفية المحتملة الالحقة.

تقويم العظام لألطفال عبارة عن تخصص في مجال تقويم العظام. ويعالج هؤالء 
الطبيعي  الطفل  بنمو  واسعة  معرفة  ولديهم  واألطفال  الرضع  المتخصصون 

والحسي والعاطفي والعصبي.

المؤشرات الشائعة لعالج تقويم العظام لألطفال هي:
مضاعفات الحمل والوالدة  –

اضطرابات النمو  –
عسر الهضم (المغص)  –
عدم تناسق الجمجمة  –

اختالالت الفك  –

الممارسون البدالء   

تقويم العظام   

I

وحدات البكاء     
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A

الممارسون البدالء   

تقويم العظام   

يمكن تصحيح العديد من اإلعاقات بعالج واحد أو اثنين من عالجات تقويم العظام. 
ويجب تحمل تكاليف العالج بشكل خاص. ومع ذلك، يدعم عدد كبير من شركات 
100٪ في حاالت  إلى  ا عالجات تقويم العظام، بنسبة تصل  أيضً التأمين الصحي 
شركة  من  المشورة  على  الحصول  فيمكنك  أسئلة،  أي  لديك  كانت  وإذا  فردية. 

التأمين الصحي الخاصة بك.

جميع األطفال يبكون. ويستخدمون البكاء للتعبير عن احتياجاتهم واإلشارة لمن 
حولهم لما يحتاجون إليه. لكن إذا لم يتوقف البكاء واستمر ألسابيع، فإن هذا يؤدي 
إلى إرهاق الوالدين والحيرة واالرتباك. ويخرج التوازن األسري عن السيطرة، وفي هذه 

المواقف العصيبة تصعب االستجابة بشكل مناسب لما يريده الطفل.

عندما يحدث هذا، من الجيد طلب المشورة والمساعدة. ويتم تقديم الدعم في 
ويساعد  البكاء.  وحدات  من  ذاتية  مساعدة  وعروض  ودورات  شاملة  نصائح  شكل 
لك  ويوفر  رضيعك  أو  طفلك  لدى  والنوم  البكاء  اضطرابات  مع  التعامل  في  ذلك 

الفرصة إليجاد طريق مشترك نحو حياة أسرية مريحة. 

يمكنك العثور على المزيد من جهات االتصال على اإلنترنت تحت مصطلح البحث

"وحدات البكاء."

Winnicott Institute
Geibelstr. 104, 30173 Hannover

الهاتف: 0511/800497-0 
Frau Rocznik

ًا؛ الثالثاء،  ا إلى 2 ظهر اإلثنين، األربعاء، الجمعة من 9 صباحً
ًا إلى 5:15 مساءً الخميس من 12:15 ظهر

Praxis Weserwiege
Susanne Böhlke

الهاتف: 0170/5200267 
SusanneBoehlke@

Praxis-Weserwiege.de

Brüllaffen
Dr. Meike Bentz

Artilleriestraße 5a
32427 Minden

الهاتف: 0571-38760646

وحدات البكاء     

51



ا للكتاب الثاني من قانون الضمان    إعانات البطالة وفقً
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ا للكتاب الثاني من قانون الضمان    إعانات البطالة وفقً
(SGB II) االجتماعي

إعانات  على  الحصول  للوالدين  يحق  للمعيشة،  كافٍ  غير  أو  متاح  دخل  هناك  يكن  لم  إذا 
SGB). يتم  II) ا للكتاب الثاني من قانون الضمان االجتماعي البطالة من الدرجة الثانية وفقً
ًا  تسليم اإلعانات بموجب الشرط المسبق بأن يكون فرد واحد على األقل من أفراد األسرة قادر
على العمل، مما يعني أنه ال توجد أسباب تمنع العمل لمدة 3 ساعات على األقل في اليوم. 

SGB على الدخل واألصول. II ا لقانون تعتمد اإلعانات وفقً

استحقاق متطلبات إضافية أثناء الحمل

كما هو الحال مع صاحب عمل عادي، يجب عليك إبالغ مسؤول االتصال الشخصي 
هذه  في  ألنه  ممكن،  وقت  أقرب  في  حملك  عن  التوظيف  مركز  في  بك  الخاص 
ا، ستدخل الئحة حماية األمومة حيز التنفيذ بالنسبة لك من اللحظة  الحالة أيضً
الممكن  من  يزال  ال  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر  المعلومات.  عن  فيها  تكشفين  التي 

التوسط لك للعمل حتى بدء إجازة األمومة (قبل ستة أسابيع

من الوالدة). من المهم أن تخبري مسؤول االتصال الشخصي الخاص بك وكذلك 
ALG II بموجب  المغطاة  الحامل  للمرأة  يحق  حيث  حملك،  عن  اإلعانات  قسم 

الحصول على متطلبات إضافية من األسبوع الثالث عشر من الحمل.

تصل المتطلبات اإلضافية للحوامل إلى 17 في المائة من المتطلبات القياسية 
الوالدة  تاريخ  حتى  الدفع  يتم  المتوقع.  الوالدة  تاريخ  حتى  دفعها  ويتم  الفردية 
إلى شهادة من  وتحتاجين  المسجل.  المتوقع  التاريخ  تجاوز هذا  لو  الفعلي، حتى 

طبيب نساء كإثبات.

ما اإلعانات المالية التي يمكن للمرأة الحامل الحصول عليها باإلضافة إلى اإلعانات 
الشهرية النقدية؟

متطلب إضافي بسبب الحمل من األسبوع الثالث عشر من الحمل باإلضافة إلى اإلعانات   .1
ا. الممنوحة مسبقً

 ٍ متطلب قياسي بقيمة 432 يورو شهريًا = متطلب إضافي (17٪) بقيمة 73٫44 يورو شهريًا (سار
ًا من 1/1/2020) اعتبار

المستلزمات األساسية للطفل  .2
مالبس األمومة  .3

اإلعانات العينية لمرة واحدة  .4I
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ومالبس  والوالدة  للحمل  واحدة  لمرة  واإلعانات  األساسية  المستلزمات 
الحمل

في مقاطعة نينبورغ/ فيسر، يتم منح مبلغ قدره 130 يورو.

يغطي هذا المبلغ تكلفة فستان وسراويل وبلوزة وزوج أحذية وحمالة صدر. يجب 
تقديم طلب مالبس الحمل كتابيًا.

المستلزمات األساسية عند الوالدة

يمكن تقديم طلب المستلزمات األساسية كتابة في موعد ال يتجاوز 6 أسابيع قبل 
180 يورو لمن  ا قدره  تاريخ الوالدة التقديري. تمنح مقاطعة نينبورغ / فيسر مبلغً
يتلقون اإلعانات. وباستخدام هذا المبلغ، على وجه الخصوص، تتم تلبية احتياجات 
األولى للطفل مثل القمصان والسراويل والسترات والسلوبيت والمرايل والمالبس 
حمل  وأطقم  السرة  وضمادات  المطاطية  والسراويل  والحفاضات  الموليتون 
األطفال واألحذية وزجاجات الرضاعة وأحواض االستحمام ومقاييس حرارة الحمام 
ومناشف الحمام وفرشاة الشعر والبودرة والكريم وصابون االستحمام وأشياء أخرى 

متنوعة.

اإلعانات العينية لمرة واحدة

إعانات عينية مثل عربة  التقدم بطلب للحصول على  في حاالت خاصة، يمكنك 
أطفال أو سرير. وتقدم المرأة الحامل طلبات الحصول على المستلزمات األساسية 
واإلعانات لمرة واحدة كتابة في مركز التوظيف. ويجب كذلك تقديم شهادة طبية 
بتاريخ الوالدة التقديري لمعالجة الطلب. ويكون تقديم كتيب سجل الحمل كافيًا 
عادة لذلك. إذا كانت لديك أي أسئلة، فيرجى االتصال بالموظف الخاص بك في إدارة 

اإلعانات في مركز التوظيف.

إعانات األطفال     
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بعد والدة الطفل، يجب على الوالدين التقدم بطلب إلى مكتب إعانات األسرة في 
وللحصول  المناسب.  الوقت  في  األطفال  إعانات  على  للحصول  فيسر   / نينبورغ 
وتقديم  التقدم للحصول عليها كتابيًا  الوالدين  إعانات األطفال، يجب على  على 
نموذج طلب إعانات األطفال مع شهادة ميالد إلى السلطات. ويمكن تقديم طلب 
وقت  توقع  ويمكنك  رجعي.  بأثر  أشهر   6 إلى  تصل  لمدة  اإلعانات  على  للحصول 

معالجة من 4 إلى 6 أسابيع.

Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Nienburg/Weser

Verdener Straße 21, 31582 Nienburg/Weser
Familienkasse-Nienburg@arbeitsagentur.de هاتف الخدمة: 0800/4555530 ؛

تُدفع إعانات الطفل شهريًا وتصنف حسب عدد األبناء.
ًا من 1 يوليو 2019، ستتلقى: اعتبار

204 يورو للطفل األول والثاني:  
210 يورو للطفل الثالث: 
235 يورو للطفل الرابع وكل طفل بعد ذلك: 

اعتبارًا من 1 يناير 2021، ستتلقى:
219  يورو للطفل األول والثاني:  
225  يورو للطفل الثالث: 
250  يورو للطفل الرابع وكل طفل بعد ذلك: 

إعانات األطفال     
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األطفال.  إلعانات  تكملة  على  الحصول  الدخل  منخفضي  الوالدان  يستطيع 
وتكمن الفكرة في ذلك إلى تعزيز االستقالل المالي لألسر ومنعها من الحصول 
التكميلية  اإلعانات  هذه  تسليم  ويتم  الثانية.  الدرجة  من  البطالة  إعانات  على 
لألطفال إلى اآلباء الذين يعيشون مع أطفالهم غير المتزوجين الذين تقل أعمارهم 

ا عن 25 عامً

في بيت األسرة. ويجب عليهم إثبات امتالك دخل (األزواج ال يقل عن 900 يورو، واآلباء 
لكن  عيشهم،  سبل  تغطية  خالله  من  يمكنهم  يورو)   600 عن  يقل  ال  الوحيدون 
ليس سبل عيش أطفالهم، وهو غير كافٍ لألسرة بأكملها أو يكفي بصعوبة. تبلغ 
185 يورو بحد أقصى في الشهر. ومع زيادة  إعانات األطفال التكميلية لكل طفل 

دخل الوالدين، تنخفض إعانات األطفال التكميلية تدريجيًا حتى تصل إلى صفر.

منذ 1 يوليو 2019، يتم تعويض دخل الطفل، مثل إعالة الطفل أو سلفة اإلعالة، 
فقط مقابل بدل الطفل بنسبة ٪45.

ذوي  للوالدين  2020، لذلك يمكن  يناير   1 للدخل ساريًا منذ  الحد األقصى  يعد  لم 
الدخل المرتفع الحصول على إعانات إضافية للطفل. باإلضافة إلى ذلك، يحق لك 
ا الحصول على إعانات تكميلية للطفل إذا كان دخلك وإعانات اإلسكان وإعانات  أيضً

.SGB II الطفل اإلضافية ال تزيد عن 100 يورو تحت حد

عبر  أو  العمل  لوكالة  التابع  األسرة  إعانات  مكتب  إلى  الطلبات  تقديم  يمكن 
اإلنترنت. ويستطيع دليل KiZ في مكتب إعانات األسرة التحقق مما إذا كنت مؤهالً 

للحصول على إعانات األطفال التكميلية.

SGB II لقانون  ا  وفقً اإلعانات  على  الحصول  قانونًا  لهم  يحق  الذين  لآلباء  يحق  ال 
األطفال  إعانات  منح  ويتم  التكميلية.  األطفال  إعانات  على  الحصول   SGB XII أو 
التكميلية عادة لمدة ستة أشهر. إذا تغير الدخل خالل فترة الحصول على اإلعانات، 
فلن يكون لذلك تأثيرً على إعانات األطفال التكميلية الممنوحة بالفعل. تنطبق 

ا إذا انخفض الدخل مرة أخرى خالل فترة تلقي اإلعانات. هذه الالئحة أيضً

لك  يحق  التكميلية،  األطفال  إعانات  مبالغ صغيرة فقط من  دفع  حتى في حالة 
الحصول على إعانات التعليم والمشاركة (على سبيل المثال، حزمة المستلزمات 
المدرسية التي تبلغ 150 يورو لكل عام دراسي ووجبة غداء مجانية في المدرسة أو 

مركز الرعاية النهارية) وعدم دفع أي رسوم لمركز الرعاية النهارية.

اإلعانات التكميلية لألطفال   
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Bundesagentur für Arbeit

Familienkasse Nienburg/Weser

Verdener Straße 21, 31582 Nienburg/Weser

هاتف الخدمة: 0800/4555530 
Familienkasse-Nienburg@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse

I
اإلعانات التكميلية لألطفال   
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من يمكنه االتصال بالمؤسسة؟

أطفال على  ثالثة  التي تضم  الكبيرة  العائالت  أساسي  المؤسسة بشكل  تدعم 
األقل يحق لهم الحصول على إعانات األطفال، واآلباء الوحيدين والنساء الحوامل

الذين يكون مكان إقامتهم األول أو اإلقامة المعتادة في سكسونيا السفلى.

متى تقدم المؤسسة المساعدة؟

أحداث غير متوقعة،  المؤسسة في حالة تعرضك لضائقة مالية بسبب  تساعد 
والدة  أو  الحمل  أو  األمد  أو مرض طويل  أو مرض خطير  الوفاة  المثال  على سبيل 

طفل أو البطالة أو الطالق أو االنفصال عن شريكك، إذا لم تتوافر مساعدة

من مكان آخر. تشجع المؤسسة "المساعدة على مساعدة نفسك" بحيث يمكنك 
الوقوف على قدميك مرة أخرى.

أين يمكنني تقديم طلب؟

يمكنك التقدم بطلب للحصول على دعم المؤسسة في مركز استشارات الحمل 
(مثل   Freie Wohlfahrtshilfe أو في مركز استشارات  / فيسر  نينبورغ  في مقاطعة 

.(Caritasو Diakonieو Arbeiterwohlfahrt

Landkreis Nienburg/Weser
FD 362.2 Team Prävention

Frau Bischoff
Weserstraße 13

31582 Nienburg/Weser

الهاتف: 05021/967-7947 
sandra.bischoff@kreis-ni.de

praevention@kreis-ni.de أو

مؤسسة األسر المحتاجة في ساكسونيا السفلى النصائح حول تناول األدوية أثناء الحمل والرضاعة    
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مؤسسة األسر المحتاجة في ساكسونيا السفلى النصائح حول تناول األدوية أثناء الحمل والرضاعة    

(مركز   Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie يقدم 
PVZ Embryotox أو  برلين،  الجنينية)  السموم  لعلم  والمشورة  الدوائية  اليقظة 

باختصار، نصائح فردية عبر الهاتف وعبر اإلنترنت حول مخاطر األدوية أثناء الحمل 
والرضاعة الطبيعية بناءً على أحدث المعلومات العلمية.

وحديثة  مجانًا  إليها  الوصول  يمكن  معلومات  اإلنترنت  على  المعهد  بوابة  تقدم 
علميًا عن األدوية أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية. وهذا أمر منطقي ألن المعلومات 
الموجودة في القائمة الحمراء أو المعلومات المتخصصة أو الموجودة على العبوة 
ا وال تسمح بإجراء تقييم مقارن للمخاطر بين األدوية المختلفة.  ليست حديثة دائمً
وال تكشف أدوات المعلومات المذكورة مدى ارتفاع المخاطر المحتملة، وال مدى 
اتساع التجربة اإليجابية مع مادة طبية. باإلضافة إلى ذلك وإذا لزم األمر، يتم اقتراح 
اإلنترنت  بنا عبر  األدوية األكثر مالءمة للحمل. وألسئلة محددة، يمكنك االتصال 

باستخدام نموذج واستبيان مرفق.

ا تطبيق مجاني للتنزيل. ويمكنك العثور على معلومات مفصلة على  يتوفر أيضً
www.embryotox.de الصفحة الرئيسية التالية:

Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie
Charité - Universitätsmedizin, Campus Virchow- Klinikum

Augustenburger Platz 1,
13353 Berlin

الهاتف: 030/450525700  (الدعم عبر الهاتف)
ًا  ًا و1:30 ظهر ا حتى 12:30 ظهر اإلثنين إلى الجمعة: 9 صباحً

sekretariat-embryotox@charite.de (ماعدا األربعاء) حتى 4 مساء
www.embryotox.de
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Samtgemeinde Heemsen
Frau Diehl

Wilhelmstraße 4
31627 Rohrsen

الهاتف: 05024/9805-21 
cdiehl@heemsen.de

www.heemsen.de

Samtgemeinde Gr. Hoya
Frau Priggen-de Riese

Schlossplatz 2
27318 Hoya

الهاتف: 04251/815-53 
fsb@hoya-weser.de
www.hoya-weser.de

Samtgemeinde Liebenau
Frau Nietfeld
Ortstraße 28

31618 Liebenau
الهاتف: 05023/29-25 

sozialarbeit.liebenau@liebenau.com
www.liebenau.com

Samtgemeinde Marklohe
Frau Nietfeld

Rathausstraße 14
31608 Marklohe

الهاتف: 05021/6025-54 
nnietfeld@marklohe.de

www.marklohe.de

Samtgemeinde Mittelweser
Frau Wieczorek

Am Markt 4
31592 Stolzenau

الهاتف: 05761/705-222 
carmen.wieczorek@

www.sg-mittelweser.de
sg-mittelweser.de

Stadt Nienburg/Weser
Frau Nauenburg | Frau Bolz

Marktplatz 1
31582 Nienburg/Weser
الهاتف: 05021/87-409 

s.nauenburg@nienburg.de
www.nienburg.de

A

مكاتب خدمة األسرة في المجتمعات مكاتب خدمة األسرة في المجتمعات    

من  بالقرب  والمساعدة  الدعم  المجتمعات  في  األسرة  خدمة  مكاتب  تقدم 
منزلك إذا كانت لديك أي أسئلة حول األسرة. وهي جهة االتصال لجميع مجاالت 
الطلبات،  تقديم  عملية  في  والمساعدة  النصائح  وتقدم  واألنشطة.  الحياة 
خاصة فيما يتعلق برعاية األطفال في مركز الرعاية النهارية والصندوق الخاص 

."WIR SIND DABEI!" المحلي

60



A

Stadt Rehburg – Loccum
Frau Dr. Grolms
Heidtorstraße 2

31547 Rehburg – Loccum
الهاتف: 05037/9701-36 

stadt@rehburg-loccum.de
www.rehburg-loccum.de

Samtgemeinde Steimbke
Frau Heilemann

Kirchstraße 4
31634 Steimbke

الهاتف: 05026/9808-24 
y.heilemann@steimbke.de

www.steimbke.de

Flecken Steyerberg
Frau Schlemermeyer

Lange Straße 21
الهاتف: 05764/9606-35 

schlemermeyer@steyerberg.de
www.steyerberg.de

Samtgemeinde Uchte
Frau Könemann

Balkencamp 1
31600 Uchte

الهاتف: 05763/183-39 
k.koenemann@sg-uchte.de

www.uchte.de

مكاتب خدمة األسرة في المجتمعات مكاتب خدمة األسرة في المجتمعات    
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قائمة مراجعة ما قبل الوالدة  
الرعاية الصحية

ابحثي عن طبيب نسائي / حددي الحمل  ❍
واصلي إجراء الفحوصات الخاصة برعاية ما قبل الوالدة  ❍

احصلي على كتيب سجل الحمل  ❍
ابحثي عن قابلة  ❍

إذا لزم األمر، شاركي في دورة التحضير للوالدة  ❍
ابحثي عن منشأة والدة وسجلي للوالدة  ❍
اختاري طبيب أطفال إلجراء الفحوصات  ❍

إذا لزم األمر، استشيري بشأن المخاطر الطبية أثناء الحمل  ❍

االستشارات
قومي بزيارة مركز استشارات الحمل  ❍

إذا لزم األمر، قومي بإجراء اتصال أولي بشأن المساعدة المبكرة من القابالت أو ممرضات   ❍
األسرة

الشؤون المالية
إذا لزم األمر، تقدمي بطلب للحصول على إعانات األمومة  ❍

إذا لزم األمر، تقدمي بطلب للحصول على متطلبات إضافية للحوامل في مركز التوظيف   ❍
ALG) أو في مكتب الرعاية االجتماعية (اإلعانات االجتماعية) II)

ومالبس  األساسية  للمستلزمات  إعانات  على  الحصول  طلبات  قدمي  األمر،  لزم  إذا   ❍
األمومة في مركز التوظيف أو في مكتب الرعاية االجتماعية

إذا لزم األمر، قدمي طلبًا الستخدام أموال المؤسسة "األم والطفل"  ❍

السلطات
إذا لزم األمر، احصلي على شهادة أبوة  ❍

إذا لزم األمر، سلمي إقرار األبوة  ❍
إذا لزم األمر، أثبتي الوصاية  ❍

إذا لزم األمر، أثبتي الحضانة  ❍
إذا لزم األمر، استخدمي النصائح حول تسمية األطفال حديثي الوالدة  ❍

العمل
أبلغي صاحب العمل عن الحمل  ❍

مسائل أخرى
جهزي حقيبة المستشفى الخاصة بك  ❍

احصلي على مستلزمات األطفال  ❍
إذا لزم األمر، وضحي رعاية األشقاء عند الوالدة  ❍

قائمة مراجعة ما بعد الوالدة  
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قائمة مراجعة ما قبل الوالدة قائمة مراجعة ما بعد الوالدة   
الرعاية الصحية

رعاية ما بعد الوالدة بواسطة قابلة  ❍
احضري صف تمارين ما بعد الوالدة  ❍

فحص المتابعة لدى طبيب أمراض النساء (حوالي 6 أسابيع بعد الوالدة)  ❍
حددي مواعيد إلجراء الفحوصات الوقائية لدى طبيب األطفال  ❍

احصلي على تأمين صحي للطفل  ❍
إذا لزم األمر، احصلي على المشورة بشأن المخاطر الطبية أثناء الرضاعة الطبيعية  ❍

االستشارات
إذا لزم األمر، قومي بزيارة مركز استشارات الحمل  ❍

إذا لزم األمر، اذهبي إلى مركز االستشارات التربوية  ❍
إذا لزم األمر، استفيدي من المساعدة المبكرة (مقهى كندرفاغن، حزمة الترحيب، قابلة   ❍

األسرة)

الشؤون المالية
تقدمي بطلب للحصول على إعانات األطفال  ❍

اسألي على بدل إعالة األطفال  ❍
إذا لزم األمر، تقدمي بطلب للحصول على إعانات الوالدين  ❍

إذا لزم األمر، تقدمي بطلب للحصول على إعانات األطفال اإلضافية  ❍
إذا لزم األمر، أثبتي الحضانة  ❍

إذا لزم األمر، تقدمي بطلب للحصول على نفقة إعالة مسبقة  ❍
ALG / إعانات إضافية II إذا لزم األمر، تقدمي بطلب للحصول على  ❍

إذا لزم األمر، تقدمي بطلب للحصول على إعانات اجتماعية  ❍
إذا لزم األمر، تقدمي بطلب للحصول على إعانات اإلسكان  ❍

إذا لزم األمر، تقدمي بطلب للحصول على مساعدة متكاملة لطفل معوق  ❍

السلطات
إذا لزم األمر، احصلي على شهادة أبوة  ❍

إذا لزم األمر، سلمي إقرار األبوة  ❍
إذا لزم األمر، قومي بتغيير الوصاية  ❍

احصلي على شهادة ميالد صادرة من مكتب التسجيل  ❍

العمل
اإلفصاح عن والدة الطفل  ❍

إذا لزم األمر، احصلي على إجازة أمومة  ❍
مالحظات شخصية
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الملحق إشعار قانوني         

ًا من يونيو 2020 سري اعتبار
ي

يمكنك العثور على المزيد من المعلومات حول األسرة والحمل على:

www.lk-nienburg.de
www.famponi.de

www.familienportal.de
www.infotool-familie.de

www.familienplanung.de
www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de

www.kindergesundheit-info.de
www.hebammenverband.de

www.arbeitsagentur.de
www.fruehehilfen.de

أرقام الطوارئ 
110 الشرطة  
112 اإلطفاء  
112 اإلسعاف  

0551-19240 رقم طوارئ السموم  
116 117 الخدمة الطبية عند الطلب 

0800-0022833 حالة طوارئ لألم الحامل 
0800-4040020

يمكن العثور على خدمات الطوارئ في الصيدلية على 
www.apotheken.de

A

A
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الملحق     

Helios Kliniken Nienburg نشكر  أن  نود 
الكريم  دعمها  على   Mittelweser GmbH
والسلطات  المكاتب  من  وزمالئنا 
والمؤسسات األخرى الذين ساهموا في 
وتقديم  للحمل  الزمني  الجدول  إعداد 

المعلومات والنصائح.

إذا كانت لديك أي اقتراحات أو أفكار حول 
االتصال  فيرجى  الزمني،  الجدول  هذا 

على:
Landkreis Nienburg/Weser
FD 362.2 Team Prävention

Frau Bischoff
Weserstraße 13

31582 Nienburg/Weser

الناشر:
مقاطعة نينبورغ / فيسر، 

قسم الشباب 
Kreishaus am Schloßplatz 31582

نينبورغ / فيسر

الكتيب  هذا  يعكس  النشر،  وقت  في 
والمتطلبات  الحالي  القانوني  الوضع 
الحالية. وال يمكننا ضمان اكتمالها. وال 
يمكن قبول أي مسؤولية عن أي تغييرات 

قانونية مستقبلية.

في حالة الشك، ننصح صراحة باالتصال 
ال  المسؤولة.  المتخصصة  باألقسام 
العناوين  من  المجموعة  هذه  تحتوي 
أو  المحتوى  أي توصيات بخصوص  على 
بيانات نوعية. يعتذر الناشر عن النقص 
الفردية،  العروض  في  المقصود  غير 

ويطلب تفهم ذلك.

إشعار قانوني     
ًا من يونيو 2020 سري اعتبار

ي

التصميم والرسوم التوضيحية: 
www.frau-silberfisch.de
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مالحظات شخصية
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العائلة


