
جدول زمانی بارداری جدول زمانی بارداری     

جوالی ٢٠٢٠

بارداری

... و بالفاصله 

پس از آن!



کیف بسته بندی شده (لباس های مادر و کودک)  دفترچه سوابق بارداری❍  سند ثبت خانواده / ازدواج؛❍  شناسنامه برای مادران مجرد❍  کارت شناسایی❍   ❍
کارت یا برگه بیمه برای پوشش هزینه ها از شرکت بیمه درمانی❍  در صورت لزوم، برگه ارجاع از❍  متخصص زنان❍  کارت آلرژی (اگر دارید)❍  آمبوالنس ١١٢شماره تلفن ها❍  ❍
بیمارستان  _______________ ماما  _______________❍ مادر  _______________❍ ❍

چک لیست

       پيشگفتار
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کیف بسته بندی شده (لباس های مادر و کودک)  دفترچه سوابق بارداری❍  سند ثبت خانواده / ازدواج؛❍  شناسنامه برای مادران مجرد❍  کارت شناسایی❍   ❍
کارت یا برگه بیمه برای پوشش هزینه ها از شرکت بیمه درمانی❍  در صورت لزوم، برگه ارجاع از❍  متخصص زنان❍  کارت آلرژی (اگر دارید)❍  آمبوالنس ١١٢شماره تلفن ها❍  ❍
بیمارستان  _______________ ماما  _______________❍ مادر  _______________❍ ❍

       پيشگفتار
برای بسیاری از زنان باردار و همسرانشان، فهمیدن اینکه باردار هستند 
یک موقعیت شادی آور است، لیکن با عدم اطمینان نیز همراه می شود.

در حال حاضر موضوعی که اهمیت دارد این است که بدانید اگر سوالی 
داشتید به چه کسی مراجعه کنید یا در صورت بروز مشکالت از چه 

کسی یاری بخواهید.

و بعد  در حین  را قبل،  بارداری»، ما شما  زمانی  «جدول  از   تبعیت  با 
از بارداری همراهی می کنیم و جهت گیری اولیه را برای شما مشخص 
می کنیم که از طریق آن می توانید پاسخ سواالت خود را دریافت کنید و 

در صورت لزوم، تحت حمایت قرار بگیرید.

مراکز مشاوره و تماس بیشماری وجود دارند که تحت مدیریت اداره امور 
جوانان در منطقه Nienburg/Weser تمام تالش خود را به کار بسته اند 
تا دستورالعمل های مفید و قابل فهمی به شما ارائه دهند و خوشحال 
می شوند که از این پیشنهادات به خوبی استفاده کنید. از طرف تمام 
پدران  و  مادران  عنوان  به  می کنم  آرزو  موضوع،  این  در  درگیر  نهادهای 

(آینده) در نقش جدید خود بهترین باشید.

ارادتمند شما،

Detlev Kohlmeier

مدیر منطقه
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٢ چک لیست 
٣ پیشگفتار 
١٠ - ۶ راهنمای والدین آیند
۶ –   مراکز مشاوره 
٧ Uchte و Nienburg مراکز زایمان در   –
٨ Hoya و Nienburg مراکز خانواده در   –
١٠ –   متخصص زنان 
١١ حمایت همراه با مراقبت های دوران زایمان و قبل از آن 
–   دفترچه سوابق بارداری   ١٢
–   آماده شدن برای زایمان   ١٣
١۵ - ١۴ –   حمایت از بارداری 
١۶ –   شناسنامه 
–   نامگذاری نوزادان   ١٧
١٧ –   دریافت پشتیبانی از شرکت بیمه درمانی 
١٨ دریافت پشتیبانی از ماما، قبل، حین و بعد از بارداری 
١٨  (Nienburg/Weser در منطقه) ماماها   –
١٩ - ٢١ دریافت پشتیبانی از کلینیک های زایمان در هنگام تولد
٢٢ دریافت پشتیبانی از پزشک کودکان 
٢٢ Nienburg / Weser معاینات پزشکی پیشگیرانه برای کودکان / متخصصان اطفال در ناحیه   –
٢٣ Nienburg حمایت از والدین (آینده) توسط منطقه
٢٣ اداره امور جوانان 
٢٣ Nienburg/Weser دفتر خدمات خانواده منطقه   –
٢۴ www.famponi.de پورتال خانواده  
٢۴ خدمات تخصصی برای کودکان و جوانان 
٢۴ –   تیم پیشگیری 
٢۵-٢۴ مشاوره بارداری "MuK" | - بنیاد فدرال برای مادر و کودک 
٢۶ Nienburg / Wese صندوق پیشگیری از بارداری در منطقه
٢٧ Nienburg/Weser کمک های ابتدای تولد در منطقه
٢٨ - ٢٧ Café Kinderwagen ( کافه کالسکه) 
٢٨ کافه والدین
٢٩ –   تیم آموزش و مراقبت در اوایل کودکی 
٢٩ نگهداری از کودک 
٣٠ مهد کودک 

چک لیست 
پیشگفتار 
چک لیست 

       فهرست مطالب

می توانی آدرس ها 

را اینجا پیدا کنی!
را اینجا پیدا کنیمی توانی اطالعات 

می توانی آدرس ها 

را اینجا پیدا کنی!

A را اینجا پیدا کنیمی توانی اطالعات 
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٣١ –   تیم سرپرستی / حضانت 
٣١ کمک رسمی / سرپرستی رسمی، حضانت برای افراد خردسال 
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٣٣ پرداخت ها جهت نگهداری از فرزند 
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٣۶ –   تیم پیش پرداخت جهت نگهداری از فرزند 
پیش پرداخت  جهت نگهداری   ٣۶
٣٧ خدمات تخصصی در مراکز مشاوره 
٣٧ –   تیم تشخیص و مشاوره 
٣٧ مشاوره در مورد مسائل خانواده، مقررات تماس و حضانت، شورای خانواده 
٣٨ خدمات تخصصی برای کمک اقتصادی 
٣٨ –   تيم مهد کودک 
٣٨ هزینه مراکز نگهداری روزانه و هزینه نگهداری از کودکان 
٣٩ اداره امور اجتماعی
٣٩ خدمات تخصصی برای کمک هزینه اجتماعی 
٣٩  (SGB XII)  کمک هزینه اجتماعی مطابق کتاب دوازدهم قانون تأمین اجتماعی
۴٠ - ٣٩  (AsylbLG) کمک هزینه اجتماعی طبق قانون مزایای پناهجویان
۴٠ خدمات تخصصی و مراقبت برای افراد مسن 
۴١ - ۴٠ Nienburg / Wese صندوق پیشگیری از بارداری در منطقه
۴۴ - ۴١ خدمات تخصصی جهت دریافت کمک هزینه فدرال 
۴۴ - ۴١ کمک هزینه والدین 
۴۶ - ۴۵ کمک هزینه مسکن 
۴٨ - ۴٧ بسته آموزش و مشارکت 
۵٩ - ۴٩ سواالت عمومی و کمک مالی
۴٩ –   مرخصی والدین 
۵١ - ۵٠ –   اطباء جایگزین | درمان استخوان (شکسته بندی) | واحدهای گریه 
۵۴ - ۵٣  (SGB II) کمک هزینه بیکاری طبق کتاب دوم قانون تأمین اجتماعی   –
۵۵ –   کمک هزینه کودک 
۵٧ - ۵۶ –   کمک هزینه تکمیلی کودک 
۵٨ Lower (نیدرزاکسن)  Saxony بنیاد نیاز خانواده در ایالت   –
۵٩ –   مشاوره در مورد مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی 
۶١ - ۶٠ دفاتر خدمات خانواده در جوامع 
۶٢ چک لیست قبل از تولد 
۶٣ چک لیست پس از زایمان 
۶۵ - ۶۴ ضمیمه | شماره تماس های اضطراری | چاپ 
۶٧ - ۶۶ یادداشت های شخصی 
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افراد پاسخگو
اگر در مورد برخی موضوعات سوالی دارید، افراد پاسخگوی ذیل با کمال میل در 

مورد بارداری یا مشکالت مربوط به بارداری به شما مشاوره می دهند::

Uchte و Nienburg مراکز زایمان در  

Landkreis Nienburg/Weser
Fachbereich Jugend,

FD 362.2 Team Prävention
Frau Bischoff

Weserstr. 13
31582 Nienburg/Weser
تلفن: 05021/967-7947

Diakonisches Werk Stolzenau-
Loccum

Frau Westhoff
Lange Str. 47

31592 Stolzenau
تلفن: 05761/3732 

Arbeiterwohlfahrt (AWO)
Frau Ratajczak und Frau Wiek

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

تلفن: 05021/6000835 

Diakonisches Werk
Diepholz-Syke-Hoya

Frau Amend
Von-Staffhorst-Str. 7

27318 Hoya
تلفن: 04251/3062 

Caritasverband Stolzenau
Frau Bl mer

Bürgermeister-Heuvemann Str. 8
31592 Stolzenau

تلفن: 05761/908456 
(مشاوره در مورد مشکالت مربوط به 

بارداری ارائه نمی شود)

مشاوره در مورد بارداری و مشکالت آن در مورد بارداری

خدمات مشاوره ای  

راهنمای والدین آینده

A
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Uchte و Nienburg مراکز زایمان در  
Nienburg e. V. (مرکز زایمان)

برای  مالقات  مکان  یک  زایمان  مراکز 
می خواهند  که  است  (آینده)  والدین 
بخورند،  صبحانه  بزنند،  گپ  هم  با 
کاردستی بسازند یا سرگرمی های زیادی 
درباره  اما می توان  باشند.  داشته  با هم 
راه حل هایی  و  کرد  بحث  نیز  مشکالت 
دوستان  با  می توانید  اینجا  در  یافت. 
افراد  با  و  و قدیمی مالقات کنید  جدید 
خوبی آشنا شوید. در مرکز زایمان، برنامه 
گشت و گذار، یاری جهت کمک به خود، 
از  مراقبت  کودک،  به  مربوط  اطالعات 
و  آموزشی  دوره های  سخنرانی،  کودک، 

سمینار ارائه می شود.

Mütterzentrum (مرکز زایمان) 
Uchte e. V.

با  سنی،  گروه های  تمام  از  مادرانی 
رسوم مختلف و از هر ملیتی، به گرمی 
خودانگیز  صورت  به  تا  می شوند  دعوت 
هم  با  زایمان  مرکز  کار  ساعت های  در 
دیدار داشته باشند. کودکان را همیشه 

می توان همراه آورد.

نوشیدنی های گرم و سرد ارائه می شود و 
می توانید از فروشگاه لوزام دست دوم نیز 
بازدید کنید. پیشنهادها شامل ساعات 
(کافه   Cafè Kinderwagen مشاوره ماما، 

کالسکه) و گروه کودکان نوپا است.

Offener» (جلسات  Treff» زمان برگزاری
آزاد):

دوشنبه تا جمعه از ساعت ٩ صبح 
تا ١٢ شب

Friedrich-Ludwig-Jahn Str. 20
31582 Nienburg/Weser

تلفن:05021/889192 
info@muetterzentrum-nienburg.de
www.muetterzentrum-nienburg.de

Offener (جلسه آزاد)»  Treff»
ساعات کار:

دوشنبه تا جمعه
از ٩ صبح تا ١٢ شب،

دوشنبه تا پنج شنبه: 
٣ بعد از ظهر تا ۶ عصر

Mühlenstraße 9
31600 Uchte

تلفن:05763/3433 
muetterzentrum@uchte.de

www.muetterzentrum-uchte.de

خدمات مشاوره ای  

راهنمای والدین آینده

A
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مرکز خانوادگی پروتستان و لوتران و مهد 
کودک سنت مایکل

سنت  خانواده  مرکز  و  کودک  مهد 
مایکل برای کودکان ١ تا ١٢ ساله است 
بر  با تمرکز  را  و فعالیت های گسترده ای 
زنده  موسیقی  ورزش،  مذهبی،  آموزش 
انجام  والدین  با  آموزشی  مشارکت   و 
جلسات  کودک،  مهد  بر  عالوه  می دهد. 
منظم،  بصورت  کودک  و  والدین  آزاد 
کافه  و  مجرد  والدین  مخصوص  کافه 

والدین نیز برگزار می شود.

Hoya مرکز خانواده پروتستان در شهرستان
Arche» و کودکستان پروتستان-لوتران

Noah (قوس نوح)»

مالقات  برای  محلی  خانواده،  مرکز  این 
 «Samtgemeinde» خانواده ها در بخش اداری
انجام  در  خانواده ها  به  مرکز  این  است. 
کمک  نیازها  برآوردن  و  مختلف  وظایف 
مقامات  برای  مشاوره  هنگام  می کند، 
مربوطه به عنوان واسطه عمل می کند 
در  همکار  شرکای  از  شبکه ای  با  و 
و  درمان  تحصیل،  بهداشت،  زمینه های 
خدمات اجتماعی از خانواده ها پشتیبانی 
پیشنهادات  کودک،  مهد  در  می کند. 
دارد  وجود  خانواده  آموزش  برای  مختلفی 
فرزندان  تربیت  در  والدین  پشتیبان  که 

است، به عنوان مثال،

کودک،  و  والدین  گروه   ،Allerleo کافه 
مشاوره  دستی،  صنایع  کارگاه 

سیستمیک خانواده و سخنرانی ها.

Hoya و Nienburg مراکز خانواده در   

A

ساعات کار: دوشنبه تا جمعه از 
ساعت ۶:۴۵ صبح تا ۵ عصر.
Frau Petra Schlemermeyer
Martinsheidestraße 2 & 2a

31582 Nienburg/Weser
تلفن: 5311 05021/915

kts.michael.nienburg@evlka.de

ساعات کاری:
دوشنبه تا جمعه از ساعت ٧:٣٠

صبح تا ۵ عصر
 ،Frau Heike Teichmann :سرپرست

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

27318 Hoya
تلفن: 04251/6707710-11 

koordinatorin@familienzentrum-hoya.de
www.familienzentrum-hoya.de
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Hoya و Nienburg مراکز خانواده در   
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پشتیبانی همراه با مراقبت زایمان و بارداری  

Frau Dr. med. Bastami
Marienstr. 2

31582 Nienburg/Weser
تلفن: 05021/62288

زبان ها: ترکی، کردی، عربی

Herr Gh. Chebib
Ziegelkampstr. 35

31582 Nienburg/Weser
تلفن: 05021/13313

www.praxis-ghassanchebib.de

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

(angestellter Arzt)
Verdener Straße 9

31582 Nienburg/Weser
تلفن: 05021/18080

www.praxis-dr-evers.com

Frau Petersen
Ziegelkampstraße 39

31582 Nienburg/Weser
تلفن: 05021/92107707

www.gynaekologie-nienburg.de

Frau Dr. med. Klemeier
Von-Kronenfeldtstr. 33

27318 Hoya
تلفن: 04251/8170

Frau Sextro
Lange Str. 14

27318 Hoya
تلفن: 04251/2746 

Frau Heidtmann und
Herr Olkiewicz

Kohlgeest 22
31592 Stolzenau

تلفن: 05761/3732 
زبان ها: انگلیسی، روسی، لهستانی

Frau Dr. med. Thiel
Mühlenstr. 20a

31600 Uchte
تلفن: 05763/2627 

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

Frau Schulz-Dähn
،Schloßplatz 11

31582 Nienburg/Weser
تلفن: 05021/5095 

Helios Kliniken Mittelweser GmbH
Ziegelkampstraße 39

31582 Nienburg/Weser
تلفن: 05021/9210-0 

بخش زایمان: تلفن. 05021/92103200 

متخصص زنان   A
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پشتیبانی همراه با مراقبت زایمان و بارداری  
مراقبت زایمان یا بارداری به معنای چک 
هنوز  که  فرزندی  و  مادر  سالمت  نمودن 
متولد نشده از طریق معاینات پزشکی 

منظم است.

ترس  کاهش  منظور  به  معاینات  این 
فرایندهای  از  آگاهی  عدم  از  ناشی 
به  باید  معاینات  این  است.  جسمی 
و  تغییرات  خصوص  در  شناخت  افزایش 
همراه  رابطه  کنند.  کمک  پیشگیری 
زنان  متخصص  و  شما  بین  اعتماد  با 
پزشکی  معاینات  در  مهم  عوامل  از 

پیشگیرانه است.

دفترچه ای  در  معاینات  این  نتایج 
ثبت  بارداری  سوابق  دفترچه  نام  با 

می شود.

دارد  را  قانونی  حق  این  بارداری  خانم  هر 
پیشگیرانه  پزشکی  معاینات  از  که 

بهره مند شود.

شرکت های  توسط  معاینات  این  هزینه 
توصیه  می شود.  تأمین  درمان  بیمه 
را  اضافی  خدمات  کاتالوگ  می کنیم 
درخواست  خود  درمان  بیمه  شرکت  از 
نام  با  خدماتی  این،  بر  عالوه  کنید. 
خدمات بهداشت فردی (IGeL) وجود دارد 
که باید در مورد آنها با متخصص زنان به 

طور جداگانه صحبت کنید.

طول  کامل  هفته   ۴٠ معموالً  بارداری 
می کشد.  معاینات پزشکی پیشگیرانه 
  (SSW) در طی هفته های مختلف بارداری

انجام می شود.

همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر 
مراجعه  وب سایت  این  به  می توانید 

www.kinderaerzte-im-netz.de :کنید

متخصص زنان   

فرایندهای  از  آگاهی  عدم  از  ناشی 
به  باید  معاینات  این  است.  جسمی 
و  تغییرات  خصوص  در  شناخت  افزایش 
همراه  رابطه  کنند.  کمک  پیشگیری 
زنان  متخصص  و  شما  بین  اعتماد  با 
پزشکی  معاینات  در  مهم  عوامل  از 

دفترچه ای  در  معاینات  این  نتایج 
ثبت  بارداری  سوابق  دفترچه  نام  با 

دارد  را  قانونی  حق  این  بارداری  خانم  هر 

I
 معاینات زیر بخشی از برنامه 

مراقبت های پزشکی شما برای 
بارداری اس:

اولین معاینه اصلی سونوگرافی (هفته ٩  –
تا ١٢ بارداری)

دومین معاینه اصلی سونوگرافی (هفته   –
١٩ تا ٢٢ بارداری، سونوگرافی اندام ها)

سومین سونوگرافی اصلی معاینه   –
(هفته ٢٩ تا ٣٢ بارداری)
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دفترچه سوابق بارداری توسط متخصص زنان صادر و به شما به عنوان یک زن باردار 
وارد  دفترچه  این  در  را  بارداری شما  اطالعات  زنان کلیه  تقدیم می شود. متخصص 
در  در تمام معاینات - چه  و  به همراه داشته  را  این دفترچه  باید  می کند. همیشه 
مطب متخصص زنان، چه در مطب ماما یا در بیمارستان - با خود بیاورید. همچنین 

باید بعد از تولد نیز دفترچه خود را نگه دارید.

در صورت بارداری مجدد، داده ها و یافته های ثبت شده مهم خواهد بود.

دفترچه سوابق بارداری آماده سازی جهت تولد    

متعلق است به:

متخصص زنان:

تلفن:
تاریخ مراجعه من:

اسامی مورد نظر من:

دفترچه بارداری سابقه
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ً تمام زنان باردار (با یا بدون شریک زندگی) در یک دوره آماده سازی جهت  امروزه تقریبا
ارائه  زایمان  یا مراکز  زایمان، ماما  دوره ها توسط بخش  این  تولد شرکت می کنند. 
از  خود،  در منطقه  موجود  امکانات  مورد  در  بانوان  تجربیات سایر  مورد  در  می شود. 

متخصصان زنان خود اطالع کسب کنید.

در دوره های آمادگی جهت تولد، شما در درجه اول با فرایندهای جسمی و روانی دوران 
بارداری، زایمان و نفاس آشنا خواهید شد. موقعیت های مختلف زایمان همراه با مزایا 
و معایب آنها به شما معرفی می شود و از عوارض احتمالی هنگام زایمان و نحوه 
و  آرامش بخشی  روش های  می توانید  همچنین  شد.  خواهید  مطلع  آنها  با  برخورد 

تنفس را یاد بگیرید که به شما در هنگام زایمان کمک می کند.

دوره   اصلی  هدف  شد.  خواهد  داده  توضیح  شما  برای  نیز  نفاس  اصطالح  به  روند 
برای  را  و شما  برهاند  ترسی  هرگونه  از  را  است که شما  این  تولد  آمادگی جهت 

زایمان آماده کند.

دفترچه سوابق بارداری آماده سازی جهت تولد    
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به شما توصیه می کنیم در اسرع وقت 
اطالع  بارداری  مورد  در  خود  کارفرمای  به 
به  بارداری  از  حمایت  قانون  زیرا  دهید، 
الزم االجرا  شما  برای  گزارش،  محض 

است.

به  اخراج که  برابر  در  از شما  محافظت 
شده  ضمیمه  بارداری  از  حمایت  قانون 
کارفرما  برای  افراد شاغل  است، شامل 
کار  خودشان  برای  که  کسانی  (نه 
می کنند)، دختران محصل، دانشجویان، 
کارآموزان، زنان معلول و زنانی است که 
این  بعالوه،  می کنند.  کار  منزل  داخل  از 
جنین  سقط  از  پس  زنان  مورد  در  قانون 
اعمال  نیز  بارداری  دوازدهم  از هفته  بعد 
از  حمایت  اصطالح  به  قانون  می شود. 
هزینه  کمک  از  برخورداری  حق  و  بارداری 
از  قبل  هفته   ۶ از  آن،  به  مربوط  زایمان 
از  پس  هفته   ٨ تا  تولد  تخمینی  تاریخ 
تولد واقعی کودک، افراد را تحت پوشش 
دوره  زودرس،  تولد  مورد  در  می دهد.  قرار 
حمایت از مادر پس از تولد تا دوره زمانی 
حمایت از بارداری که قبل از تولد زودرس 
تعیین شده بود، تمدید می شود. اگر وزن 
گرم   ٢۵٠٠ از  تولد کمتر  کودک هنگام 
برای  و  باشد  قلویی  چند  زایمان  باشد، 
١٢ به  دوره  این  معلول،  کودکان  مادران 

هفته افزایش می یابد.

می شوید،  مرخص  کار  از  مدت  این  در 
حمایت  دوره  طی  در  می توانید  اگرچه 
قبل از تولد - به درخواست صریح خانم 

باردار -

به شغل خود ادامه دهید، اما می توانید 
خاتمه  را  کار  خواستید  که  زمان  هر 
تولد،  از  پس  حمایت  دوره  طی  در  دهید. 
اشتغال کامالً ممنوع است، یعنی هیچ 
شما  مدت  این  در  نمی تواند  کارفرمایی 

موظف  شما  کند.  استخدام  را 
با  پزشکی  گواهی  هستید 

به  را  تولد  موعد  تاریخ  ذکر 
کارفرما ارائه دهید.

مشمول  آلمان  در  زنان  همه 
به  که  هستند  بارداری  قانون 

محض اطالع از باردار بودن آنها 
اعمال می شود. یکی از مواردی که این 
قانون تعیین می کند شرایط کار برای 
زنان باردار است. بنابراین قانون حمایت 
از بارداری، نشان دهنده حمایت شغلی 
که  است،  شیرده  و  باردار  مادران  از 
زایمان   ً اخیرا که  کسانی  شامل 

کرده اند نیز می شود.

حمایت از بارداری   
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اگر پزشک تشخیص دهد که در صورت 
ادامه اشتغال، زندگی یا سالمت مادر و 
قرار می گیرد،  در معرض خطر  یا کودک 
خانم باردار نباید استخدام شود. به طور 
کارهای  انجام  به  مجاز  باردار  زنان  کلی، 
بدنی سنگین نیستند و نباید در معرض 
پیمانی،  کار  بگیرند.  قرار  مضر  مواد 
یکشنبه،  روزهای  در  کار  شبانه،  کار 
تعطیالت عمومی و اضافه کار فقط با 
رضایت خانم باردار مجاز است. یک تأیید 
تا ١٠ شب  رسمی برای کار بین ٨ شب 

باید ارائه شود.

عالوه بر این، حمایت ویژه در برابر اخراج در 
دوران بارداری تا ۴ ماه پس از تولد اعمال 
والدین  مرخصی  درخواست  می شود. 
هنگام  در  اخراج  برابر  در  ویژه  حمایت  با 
بخش  این  جایگزین  والدین،  مرخصی 
والدین  مرخصی  بخش  به  است ،  شده 

مراجعه کنید.

اداره  و  شغلی  بهداشت  و  ایمنی  دفتر 
صالح  مرجع  هانوفر  در  تجارت  بازرسی 

برای انطباق با قانون بارداری هستند.

بیشتر  تماس های  شماره  و  اطالعات 
مالحظه  وب سایت  این  در  می توانید  را 

کنید:

بارداری  هزینه)  (کمک  هزینه  کمک 
توسط شرکت های بیمه درمان تا سقف 
می شود.  داده  پوشش  روز  در  یورو   ١٣
تا  را  باقیمانده  مقدار  شما  کارفرمای 
شما  خالص  درآمد  سقف  به  رسیدن 
پرداخت می کند. سایر بیمه شدگان، به 
عنوان مثال افرادی که برای خودشان کار 
می کنند (خویش فرما) یا کسانی که از 
کمک هزینه بیکاری بهره مند می شوند، 
کمک  از  بیماری  هزینه  کمک  اندازه  به 

هزینه بارداری برخوردار می شوند.

برای اینکه بتوانید از کمک هزینه بارداری 
داشته  شرایطی  باید  شوید،  برخوردار 
شمادر  درمان  بیمه  شرکت  که  باشید 

مورد آنها به شما اطالع می دهد.

حمایت از بارداری   

والدین  مرخصی  بخش  به  است ،  شده 

اداره  و  شغلی  بهداشت  و  ایمنی  دفتر 
صالح  مرجع  هانوفر  در  تجارت  بازرسی 

بیشتر  تماس های  شماره  و  اطالعات 
مالحظه  وب سایت  این  در  می توانید  را 

اطالعات بیشتر در مورد 
موضوع A حمایت از بارداری 

در اینجا موجود است:
A

Landkreis Nienburg/Weser
FD 362.2 Team Prävention

Frau Bischoff
Weserstaße 13,

31582 Nienburg/Weser
تلفن: 05021/967-7947 

یا می توانید به سایر مراکز مشاوره در 
بخش Nienburg / Weser مراجعه کنید
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نامگذاری نوزادان

دریافت پشتیبانی از طرف شرکت بیمه درمانی  

I

مرجع  می شود.  صادر  رایگان  صورت  به  و  تولد  از  پس  هفته  یک  ظرف  شناسنامه 
صالح مربوط به محل تولد، فقط اداره ثبت است. به شما یک گواهی اصل برای 
درخواست کمک هزینه والدین و فرزند و همچنین برای بیمه درمانی ارائه می شود. 
تازه متولد شده / کودکان و محاسبه  نوزاد  درمانی  بیمه  دریافت  برای  این گواهی 

قطعی حق احتمالی کمک هزینه بارداری الزم است.

برای صدور شناسنامه فقط باید ١٠ یورو پرداخت کنید (هزینه هر شناسنامه اضافی 
۵ یورو است). هنگام تحویل گرفتن شناسنامه و مدارک ارسالی خود می توانید این 

ً در اداره ثبت پرداخت کنید. مبلغ را مستقیما

را به منزل شما  اداره ثبت شهر نینبرگ می تواند شناسنامه  در صورت درخواست، 
آماده سازی  برای  بیمارستان  در  نیاز  مورد  تمام مدارک  در صورتی که  البته  بفرستد 

ارائه شده باشد.

مدارک؟:
گواهی کتبی تولد از مرکز تولد و اعالم نام، شناسنامه، سند ازدواج و   –

کارت شناسایی والدین
در صورت عدم ازدواج:  –

تصدیق پدر بودن و اعالم حضانت (اگر دارید)
اگر مادر کودک طالق گرفته باشد: سند ازدواج و حکم طالق  –

برای اتباع خارجی: گواهی وضعیت اقامت  –

ثبت در اداره ثبت ساکنان به طور خودکار توسط اداره ثبت انجام می شود.

Standesamt
Marktplatz 1, 31582 Nienburg/Weser

دوشنبه تا جمعه از ساعت ٨ صبح تا ١ بعد از ظهر 
standesamt@nienburg.de ، 05021-870 :تلفن

شناسنامه   

A
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نامگذاری نوزادان

دریافت پشتیبانی از طرف شرکت بیمه درمانی  

شناسنامه   

A

نام  والدین،  ازدواج  صورت  در  می شود.  تعیین  والدین  توسط  کودک  کوچک  نام 
که  مجرد  ولی  مورد  در  باشد.  یکی  والدین  خانوادگی  نام  با  باید  کودک  خانوادگی 
حضانت مشترک دارد، نام خانوادگی کودک به طور مشترک تعیین می شود. برای 
نامگذاری  مشاوره  مرکز  بگیرید.  مشاوره  ثبت  اداره  از  است  بهتر  حالت ها،  سایر 
گزارش های  مرکز،  این  دهد.  مشاوره  اسامی  مورد  در  می تواند  الیپزیگ  دانشگاه  در 
مختصری را به عنوان تأییدیه مقامات و گزارش هایی درباره قابل ثبت بودن نام کوچک 

برای ارائه به اداره ثبت تهیه می کند.

Universität Leipzig, Philologische Fakultät
Namenkundliches Zentrum, Namenberatungsstelle  (مرکز مشاوره در مورد نامگذاری) 

Beethovenstraße 15,  04107 Leipzig, 4. OG, Zimmer 5.413
namenberatung@uni-leipzig.de (1.86 یورو در دقیقه هزینه دارد)   تلفن: 0900/1887735

اگر یک خانم باردار نتواند کار کند

اگر هیچ یک از اعضای خانواده نتوانند کارهای خانه را بر عهده بگیرد و حداقل یک 
کودک که به سن ١٢ سالگی نرسیده یا یک کودک معلول در خانه وجود داشته باشد، 
خانواده حق دارد از پشتیبانی شرکت بیمه درمان برخوردار شود. اگر حمایت از کودک به 
طور مستقل سازماندهی شود، به عنوان مثال با کمک همسایگان، هزینه ها تا حد 
معقول بازپرداخت می شوند. در صورت لزوم، هزینه های کمک در منزل نیز می تواند به 

طور نسبی تأمین شود.

اگر پدر یا مادر یا بستگان نزدیک از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند، می توان مبلغی 
را به طور نسبی برای جبران کسر درآمد روزانه پرداخت کرد.

کمک در منزل بصورت رایگان ارائه می شود. این پشتیبانی فقط توسط شرکت های 
بیمه درمان قانونی ارائه می شود. شرکت های بیمه درمان خصوصی در این زمینه کمکی 
نمی کنند. این کمک هزینه حداکثر ١ هفته پس از تولد پرداخت می شود. می توانید 

اطالعات بیشتر را از مشاور مشتریان شرکت بیمه درمان خود کسب کنید.
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به دنبال ماما بودن - وقت مناسب چه زمانی است؟

ً تا هفته پانزدهم بارداری، با ماما تماس بگیرید. به این  باید در اوایل بارداری، ترجیحا
دلیل که اگر مامای انتخابی انتظارات شما را برآورده نکرد وقت داشته باشید که 
از یک مامای دیگر مشاوره بگیرید. بسیار مهم است که ارتباط درست بین شما و 
«مامای شما» برقرار شود. قبل از اینکه با ماما تماس بگیرید، ابتدا به آنچه برایتان 
قرارداد  دارند که  وجود  ماماهای مستقلی  مثال،  عنوان  به  کنید.  فکر  است  مهم 
مکتوب با کلینیک ها دارند و می توانند در هنگام زایمان در بیمارستان به شما کمک 

کنند. به این ترتیب، در کنار خود شخصی را خواهید داشت که به او اعتماد دارید.

و  ماما  بین  اولیه  مکالمه  و  تماس  سه  یا  دو  باید  زایمان  از  پیش  ایده آل،  حالت  در 
خودتان برقرار کنید. شرکت های بیمه درمان قانونی هزینه های ماما را تقبل می کنند. 
بیمه شدگان خصوصی باید با تماس با شرکت بیمه درمانی خود، از حق خود جهت 

برخورداری از کمک هزینه مطلع شوند.

ماماها همچنین معاینات پیشگیرانه زیر را ارائه می دهند:
چک وزن  –
چک ادرار  –

بررسی فشار خون  –
بررسی ضربان قلبکودک   –

ماماها قبل، حین و بعد از بارداری از شما حمایت می کنند   

(Nienburg / Weser در منطقه) ماماها   

I

دریافت پشتیبانی از کلینیک های زایمان در هنگام تولد  

بیمه شدگان خصوصی باید با تماس با شرکت بیمه درمانی خود، از حق خود جهت 

ماماها همچنین معاینات پیشگیرانه زیر را ارائه می دهند:

بررسی ضربان قلبکودک   I
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ماماها قبل، حین و بعد از بارداری از شما حمایت می کنند   

(Nienburg / Weser در منطقه) ماماها   

به محض اینکه در دوران بارداری شما، ماما متوجه امر غیرمعمولی شود، به عنوان 
تا  باید  همچنین  می دهد.  ارجاع  زنان  متخصص  به  را  شما  باال،  خون  فشار  مثال 
این کار   ،ً انتخاب کنید. عمدتا را  تولد  برای  آمادگی  دوره  بارداری، یک  پانزدهم  هفته 
نیز توسط ماما قابل ارائه است. شما باید دوره قبل از زایمان را از هفته ٢۵ تا ٣٠
بارداری شروع کنید. لیست به روز شده ماماها در منطقه نینبرگ / وزر توسط اداره 
خدمات بهداشتی تهیه شده است. این لیست را می توانید از مرکز مشاوره بارداری 

در منطقه نینبرگ / وزر نیز دریافت کنید.

Nienburg/ Weser
Helios Kliniken Mittelweser GmbH

Ziegelkampstraße 39
31582 Nienburg/Weser

بخش زایمان:
دوشنبه تا جمعه: ٨ صبح تا ۴:٣٠ بعد 

از ظهر.
تلفن: 3020 05021/9210 

:Kreißsaal
تلفن: 05021/9210-3200 

ساعت اداری برای ثبت نام: سه شنبه 
٨:٣٠ صبح تا ١٢:٣٠ بعد از ظهر. 

اطالع رسانی عصرگاهی برای والدین آینده 
(شامل بازدید از اتاق زایمان):

تاریخ: اولین سه شنبه هر ماه در ساعت 
٧ بعد از ظهر. محل گردهمایی: ورودی 

درمانگاه، مقابل پذیرش؛ بدون تعیین 
وقت قبلی

Verden
Aller-Weser-Klinik Verden

Eitzer Straße 20, 27283 Verden
ثبت نام اتاق زایمان: 

تلفن: 04231/103511 
بخش زایمان:

تلفن: 04231/103512
اطالع رسانی عصرگاهی برای والدین آینده 

(شامل بازدید از اتاق زایمان)  
تاریخ: دومین و سومین چهارشنبه هر 

ماه در ساعت ٧ عصر.
محل گردهمایی: کافه تریا در طبقه 

همکف؛ بدون نیاز به ثبت نام

دریافت پشتیبانی از کلینیک های زایمان در هنگام تولد  

A

ادامه در صفحه بعدی

تلفن: 
ساعت اداری برای ثبت نام: سه شنبه 

٨:٣٠
اطالع رسانی عصرگاهی برای والدین آینده 

(شامل بازدید از اتاق زایمان):
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Neustadt
KRH Klinikum Neustadt am

Rübenberge, Klinik für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe

Lindenstr. 75
31535 Neustadt am Rübenberge

ثبت نام اتاق زایمان:
تلفن: 00 55 05032/88 

بخش زایمان:
تلفن: 00 53 05032/88 

بازدید از اتاق زایمان:
تاریخ: چهارشنبه ها ساعت ٧ عصر. 

محل گردهمایی: طبقه اول؛ بدون 
تعیین وقت قبلی

اطالعات عصرگاهی «همه چیز درباره 
زایمان»: تاریخ: اولین چهارشنبه هر ماه 

در ساعت ۶ بعد از ظهر
محل گردهمایی : اتاق بزرگ کنفرانس، 

طبقه ٠
زمان ارائه اطالعات در مورد تولد در آب:

تاریخ: چهارمین چهارشنبه هر ماه در 
ساعت ۶ بعد از ظهر

محل گردهمایی: کالس والدین، طبقه 
۴؛ بدون تعیین وقت قبلی

Walsrode
Heidekreis Klinikum GmbH Walsrode

Robert-Koch-Straße 4
29664 Walsrode

ثبت نام اتاق زایمان:
تلفن: 05161/6021753 

بخش زایمان:
تلفن: 1752 05161/602  (بخش ٢) آخرین 

سه شنبه هر ماه ساعت ٧ عصر 
Gesundheitszentrum (مرکز بهداشت) 

Saastraße 16
طبقه سوم

Minden
Johannes Wesling Klinikum Minden

Hans-Nolte-Straße 1
32429 Minden

ثبت نام اتاق زایمان:
تلفن: 1310 0571/790 

بازدید از اتاق زایمان:
تاریخ: اولین و سومین چهارشنبه هر 

ماه در ساعت ٢:٣٠ بعد از ظهر.
JWK محل گردهمایی: سالن ورودی

(روبروی تئاتر آناتومی)

دریافت پشتیبانی از کلینیک های زایمان در هنگام تولد  

A

دریافت پشتیبانی از کلینیک های زایمان در هنگام تولد   
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دریافت پشتیبانی از کلینیک های زایمان در هنگام تولد  

Bremen
Klinikum Links der Weser
Senator-Weßling-Straße 1

28277 Bremen
تلفن: 0421/8791735 

ثبت نام اتاق زایمان:
تلفن: 0421/8791245 

بازدید از اتاق زایمان:
تاریخ: دوشنبه ها ۶:٣٠ بعد از ظهر. 

Akademie am :محل گردهمایی
Klinikum، بازدید از  Links der Weser

طبقه دوم (جنب کلینیک کودکان)
ثبت نام: 

تلفن: 1735 0421/879 ،
دوشنبه تا جمعه ٨ صبح تا ۴ بعد از 

ظهر

Klinikum Bremen Nord
Hammersbecker Straße 228

28755 Bremen
ثبت نام:

تلفن: 1553 0421/6606 ،
دوشنبه تا جمعه: ٨ صبح تا ١٢:٣٠ بعد 

از ظهر
بازدید از اتاق زایمان:

تاریخ: سه شنبه ها ساعت ۶ عصر. 
محل گردهمایی: اتاق بزرگ کنفرانس در 

ساختمان اصلی
ثبت نام:

تلفن: 1553 0421/6606 

دریافت پشتیبانی از کلینیک های زایمان در هنگام تولد   

A

یادداشت های شخصی
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    دریافت پشتیبانی از پزشک کودکان

(U معاینات)

زودهنگام،  از معاینات تشخیصی  هدف 
ارتقاء سالمت کودکان و حفاظت بهتر 
روش،  این  با  بعالوه  است.  کودکان  از 
و  شناسایی  اولیه  مراحل  در  بیماری ها 
والدین  عنوان  به  شما  می شوند.  درمان 
مورد  در  که  دارید  را  فرصت  این  کودک، 
مسائل مربوط به رشد سالم فرزند خود 

مشاوره بگیرید.

واکسیناسیون  وضعیت  این،  بر  عالوه 
در  و  بررسی کرد  را می توان  کودک شما 

صورت لزوم واکسیناسیون را انجام داد.

معاینات پزشکی پیشگیرانه U١ (اندکی 
پس از تولد) و U٢ (روز سوم بعد از تولد) 
می شود.  انجام  بیمارستان  در  معموالً 
تا   J1 و   U11 تا   U3 معاینات  می توانید 
انجام  اطفال  متخصص  توسط  را   J2
رفاه  اداره  یا  درمان  بیمه  شرکت  دهید. 
تشخیصی  معاینات  هزینه   اجتماعی، 

زودهنگام را بر عهده می گیرد.

خدمات  یا  معاینه  مورد  در  می توانید 
خود  اطفال  متخصص  از  اضافی، 
جهت  همچنین  بگیرید.  دقیق  مشاوره 
کسب اطالعات بیشتر می توانید به این 

وب سایت مراجعه کنید:

www.kinderaerzte-im-netz.de

Frau Dr. med. Schubert
Am Mahnenkamp 12,

31582 Nienburg/Weser
تلفن: 05021/61144 

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

Celler Str. 55, 31582 Nienburg/Weser
تلفن: 05021/8877113 

www.fuhrmann4kids.de

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

تلفن: 05021/63559 
Gemeinschaftspraxis (تمرین مشترک)

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

تلفن: 05766/136060 

Herr Dr. Spreemann
Hoyaer Straße 6, 27333 Bücken

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

بسیاری از پزشکان خانواده نیز 
معاینات U را انجام می دهند.

   متخصصان اطفال در منطقه 
Nienburg / Weser

  معاینات پزشکی پیشگیرانه 
برای کودکان

A

I

Nienburg پشتیبانی از والدین (آینده) در منطقه   

اداره امور جوانان

Nienburg / Weser دفتر خدمات خانواده در منطقه
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    دریافت پشتیبانی از پزشک کودکان
   متخصصان اطفال در منطقه 

Nienburg / Weser

دفتر خدمات خانواده این موارد را ارائه می دهد:

دفتر خدمات خانواده (FSB) به عنوان مرکز اطالعات برای رفع نگرانی های خانواده وجود 
دارد. این دفتر به عنوان واسطه استعالم خدمات تخصصی متناسب فرد در منطقه 
عمل می کند و همچنین اطالعاتی را درباره پیشنهادات خارج از منطقه ارائه می دهد.

دفتر خدمات خانواده به عنوان محل تماس حوزه های مختلف زندگی و فعالیت های 
مربوط به خانواده عمل می کند. این دفتر در خصوص خدمات رسانی منطقه در زمینه 
رفاه کودکان، جوانان و خانواده مشاوره می دهد و کارمندان متخصص مربوطه را به 

عنوان واسطه معرفی می کند.

عمل  خانواده  موضوع  مورد  در  خدمات رسانی  و  مشاوره  مرکز  عنوان  به   –
نموده و بستر اطالعاتی الزم را برای خدمات تخصصی و / یا ارتباط با سایر 

موسسات منطقه فراهم می کند
ارائه پشتیبانی در خصوص مسئولیت والدین و ارتقاء مهارت والدین  –

–  www.famponi.de پورتال خانواده
«!WIR SIND DABEI» صندوق ویژه محلی  –

هدف  گروه های  و  مختلف  موضوعات  با  متنوع  پیشنهادهای  و  پروژه ها   –
مختلف

Nienburg پشتیبانی از والدین (آینده) در منطقه   

اداره امور جوانان

عمل  خانواده  موضوع  مورد  در  خدمات رسانی  و  مشاوره  مرکز  عنوان  به   

I

A

Nienburg / Weser دفتر خدمات خانواده در منطقه

Familienservicebüro (دفتر خدمات خانواده)
Weserstraße 13, 31582 Nienburg/Weser
fsb@kreis-ni.de ،05021/967-7944 :تلفن
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پورتال خانواده، برای جستجوی پیشنهادات مناسب در منطقه Nienburg پشتیبانی 
آنالین فراهم می کند. در این پورتال، مهمترین نگرانی های خانواده ها به طور واضح 
فراهم  برای شما  را  امکان  این  خانواده  پورتال  است.  قابل فهم جمعبندی شده  و 
می کند تا از طریق مرور کوتاه موضوعات و پیوندها، به طور ویژه سواالت خود را در 
دارید که به طور خاص  را  این فرصت  ارائه بپرسید. شما  مورد پشتیبانی های قابل 
پیشنهادات مربوط به یک گروه سنی مربوطه را در مجاورت محل زندگی یا محل 

کار جستجو کنید.

کودک،  رشد  به  مربوط  سواالت  بارداری،  زمان  در  حمایت  شامل  پیشنهادات  انواع 
پیشنهادات مبادله با دیگران یا اطالعات مربوط به مراقبت از بستگان است.

مشاوره،  شامل   (2�2a SchKG ماده  با  (مطابق  باردار  زنان  برای  اجتماعی  مشاوره 
برای  برنامه ریزی  در  زوجین  و  (آینده)  والدین  باردار،  زنان  از  حمایت  و  اطالع رسانی 
زایمان و  و  بارداری  پیرامون موضوع  با پاسخ به سواالت  فرزندآوری است که همراه 
همچنین مقررات قانونی از طریق قانون حمایت از بارداری و مرخصی والدین می باشد.
عالوه بر این، راهنمایی در زمینه درخواست کمک مالی دولتی (کمک هزینه والدین 
و فرزند، کمک هزینه مسکن، ALG I و ALG II ،BaföG و غیره) و اطالعات مربوط به 
مسائل حقوقی در رابطه با مسائل مربوط به پدر و مادر و نگهداری ارائه می شود. در 
مورد موضوعات مربوط به پذیرش سرپرستی و همچنین مسائل پس از سقط جنین 

یا مرگ نوزاد و در مورد پیشگیری از بارداری نیز می توان مشاوره گرفت.

   www.famponi.de پورتال خانواده

A

   خدمات تخصصی برای کودکان و جوانان

تیم پیشگیری   

مشاوره بارداری   

«MuK» - بنیاد ملی مادر و کودک

Familienservicebüro (دفتر خدمات خانواده)
Weserstr. 13, 31582 Nienburg/Weser

famponi@kreis-ni.de  ، 05021/967-7944 :تلفن
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   www.famponi.de پورتال خانواده

A

اگر به کمک مالی نیاز دارید، در زمان مناسب قبل از زایمان با مرکز مشاوره بارداری 
تماس بگیرید. سپس می توانید از طریق بودجه بنیاد ملی «مادر و کودک - محافظت 

از زندگی افراد متولد نشده» درخواست پشتیبانی کنید.

حقوقی،  طریق  از  نمی تواند  کسی  می شود.  ارائه  داوطلبانه  بصورت  خدمات  این 
مطالبه ای در این زمینه داشته باشد.

میزان پشتیبانی بسته به شرایط اضطراری فرد متفاوت است.

این کمک ها به عنوان مثال شامل کمک برای خرید لباس بارداری، لوازم اولیه کودک، 
وسایل اتاق کودک یا تغییر

محل اقامت می شود.

   خدمات تخصصی برای کودکان و جوانان

تیم پیشگیری   
I

مشاوره بارداری   

«MuK» - بنیاد ملی مادر و کودک

الزامات:
باردار بودن در زمان ارسال درخواست (هفته پانزدهم بارداری کامل شده باشد)  –

اقامت یا سکونت دائم در نیدرزاکسن  –
داشتن مشکل مالی  –

مشاوره از طریق خدمات مشاوره بارداری / نماینده و درخواست آنها برای کمک   –
از طریق بنیاد ملی قبل از زایمان

Landkreis Nienburg/Weser
Fachdienst 362.2 Team Prävention

Frau Bischoff
Weserstr. 13, 31582 Nienburg/Weser

تلفن: 05021/967-7947 
praevention@kreis-ni.de یا sandra.bischoff@kreis-ni.de
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Nienburg/Weser کمک  ابتدای تولد در منطقه
همچنین می توان در تمام مراکز مشاوره بارداری شناخته شده در منطقه و همچنین در 

Haus der Generationen Stolzenau e.V تقاضا را ارائه کرد (به صفحه ۶ مراجعه کنید) 

SGB XII) و کمک هزینه اجتماعی II (SGB II) دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری
از  دارند که هزینه های پیشگیری  را  امکان  این  پناهجویان)  قانون کمک هزینه  یا 

بارداری نسخه ای را از طریق منطقه Nienburg / Weser بازپرداخت کنند.

این کار نیاز به درخواست برای فرض نمودن هزینه ها دارد. این امر به صورت مشاوره 
شخصی صورت می گیرد، که می تواند در مرکز مشاوره بارداری و همچنین در تمام 
Nienburg منطقه  در  باردار  زنان  اجتماعی  مشاوره  برای  شده  شناخته  ارگان های 

انجام شود.

A

I
کافه Kinderwagen (کالسکه)

 - Nienburg / Weser صندوق پیشگیری از بارداری در منطقه   
مشاوره و درخواست

مدارک:
یک کپی از نسخه داروهای پیشگیری از بارداری  –

رسید فاکتور از داروخانه یا  –
در مورد داروهای ضد بارداری گران (به عنوان مثال حلقه، ایمپلنت)، برآورد   –

هزینه توسط متخصص زنان انجام می شود
ALG یا کمک هزینه  II گواهی فعلی تأیید برای تأمین معیشت در قالب  –

اجتماعی

Landkreis Nienburg/Weser
Fachdienst 362.2 Team Prävention

Frau Bischoff
Weserstr. 13,

31582 Nienburg/Weser
تلفن: 05021/967-7947

praevention@kreis-ni.de یا sandra.bischoff@kreis-ni.de

26



Nienburg/Weser کمک  ابتدای تولد در منطقه

دوره بارداری و چند سال اول با کودک بودن، اوقات بسیار هیجان انگیز با کارهای جدید و 
سواالت فراوان است. تیم کمک ابتدای تولد به این دلیل تشکیل شد که خانواده ها 
از یک مامای خانواده، پرستار کودک و  این تیم متشکل  این مدت تنها نباشند.  در 
و  آینده  والدین  برای  این پیشنهاد  با هم کار می کنند.  مددکار اجتماعی است که 

والدین دارای فرزندان تا ٣ سال است. این خدمات برای همگان آزاد و رایگان است.
خوشحال می شویم در یک گفتگوی شخصی به شما مشاوره بدهیم، و در صورت 
تمایل یک قرار مالقات در منزل نیز تعیین می شود. با هم می توانیم برای جستجوی 
پیشنهادهای مناسب، بدنبال مراحل خاص و راه حل ها و پشتیبانی باشیم. در صورت 

لزوم، پشتیبانی را می توان در مدت زمان طوالنی تری ارائه داد.

قبلی  اطالع  بدون  مادران  یا  پدران  باردار،  زنان  با سایر  کالسکه، می توانید  کافه  در 
مالقات کرده و با آنها صحبت کنید. این جلسه به طور حرفه ای توسط یک مامای 
خانواده یا پرستار کودک پشتیبانی می شود. می توانید کودک تازه متولد شده را وزن 
و همچنین  زایمان، شیردهی  و  بارداری  در مورد موضوعات  درستی  و اطالعات  کنید 
مراحل  پیشگیرانه،  پزشکی  معاینات  تغذیه،  (مانند  نوپا  و کودک  نوزاد  از  مراقبت 

رشد کودک و موارد دیگر) دریافت کنید.
در حال حاضر، کافه کالسکه در این مکان ها در دسترس است:

کافه Kinderwagen (کالسکه)

A

ادامه در صفحه بعدی

 - Nienburg / Weser صندوق پیشگیری از بارداری در منطقه   
مشاوره و درخواست

Nienburg
 ،Friedrich-Ludwig-Jahnstr. 20 ،(مرکز زایمان) Mütterzentrum

سه شنبه و جمعه ٩:٣٠ صبح تا ١١:٣٠ صبح
Eystrup

Schulstr. 1، دومین  ،Kleine bunte Welt"" مرکز مراقبت روزانه
سه شنبه هر ماه ، ٣:٣٠ بعد از ظهر تا ۵:٣٠ بعد از ظهر

Landesbergen
Feldstr. 14 دومین و چهارمین  ،"Sonnenblume" مرکز مراقبت روزانه

سه شنبه هر ماه، ٣:٣٠ بعد از ظهر تا ۵:٣٠ بعد از ظهر
Uchte

(مرکز زایمان)،  Mühlenstr. 9، اولین پنجشنبه هر ماه، Mütterzentrum
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    کافه والدین

تیم آموزش و مراقبت در ابتدای کودکی 

نگهداری از کودک

در  والدین  کافه های  از  که  می شود  دعوت  گرمی  به  سال   ١٠ تا  کودکان  والدین  از 
منطقه Nienburg بصورت رایگان و آزاد دیدن کنند. در این کافه ها می توانید با والدین 
دیگر آشنا شوید، کمی از زندگی روزمره فاصله بگیرید و تجربیات خود را به اشتراک 
اشتراک  به  و  مشترک  کارهای  موضوعی،  رویدادهای  طریق  از  والدین  بگذارید. 
فرزندان  تربیت  و  آموزش  خصوص  در  اطالعاتی  والدین،  سایر  با  تجربیات  گذاشتن 
به  ایده ها  و  آرزوها  با طرح سواالت،  دارید که  را  این فرصت  دریافت می کنند. شما 

شکل گیری کافه والدین کمک کنید و فعاالنه مشارکت داشته باشید.

با توجه به  را می توان  و موارد دیگر  والدین و کودکان  رویدادهای موضوعی، کمپین 
خواسته والدین برنامه ریزی و اجرا کرد.

کافه والدین در درجه اول در مراکز مراقبت روزانه و مدارس ابتدایی برگزار می شود، 
همچنین در مکان های دیگر جوامع. کافه والدین توسط والدین داوطلب و تیم های 

منطقه ای تحت حمایت و مراقبت قرار می گیرد.

A

A Landkreis Nienburg/Weser
Fachdienst 362.2 Team Prävention

Frau Menke-Siebels
Weserstraße 13, 31582 Nienburg

تلفن: 760–967 / 05021
praevention@kreis-ni.de یا fruehehilfen@kreis-ni.depraevention@kreis-ni.de

در مورد کافه کالسکهسواالت عمومی 

Landkreis Nienburg/Weser
Fachdienst 362.2 Team Prävention

Regionalteam Nord:
Frau El Said

Hasseler Steinweg 2,
27318 Hoya

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

Regionalteam Süd:
Frau Pieper

Unter den Friedenseichen 1B,
31592 Stolzenau

تلفن: 05021/967-418 
but-sued@kreis-ni.de
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    کافه والدین

تیم آموزش و مراقبت در ابتدای کودکی 

موضوع  این  است.  سال   ١۴ تا  کودکان  از  خانوادگی  مراقبت  نوعی  فرزند  نگهداری 
ً برای کودکان تا ٣ سال مهم است. پرستاران کودک (مراقبان کودک) می توانند  مخصوصا
به طور همزمان از پنج کودک (معموالً در منزل خودشان) مراقبت کنند. مراقبان کودک 

همچنین می توانند در منزل والدین یا در اتاق دیگری کار خود را انجام دهند.

تحت  را  کودک  پنج  از  بیش  تا  شوند  جمع  هم  دور  کودک  مراقب  چند  یا  دو  اگر 
مراقبت داشته باشند، از این مرکز به عنوان مرکز بزرگ نگهداری روزانه (GTP) یاد 
ً به عنوان همکار  می شود. یکی از مزیت های (GTP) این است که تجربیات مستقیما
افراد جایگزین هم می شوند. همیشه  به اشتراک گذاشته می شود و به سادگی 
یک مراقب معتمد حضور دارد. همچنین والدین بدلیل داشتن حق انتخاب گسترده 

همبازی که برای فرزندان آنها در گروه مراقبان کودک ایجاد می شود راضی هستند.

از کودکان همان وظیفه حمایت  و نگهداری  آموزش  تربیت،  برای  از کودک  مراقبت 
مجوز  باید  کودک  مراقبان  می شود.  ارائه  کودک  مهد  مراکز  در  که  دارد  را  قانونی 
نگهداری داشته باشند. مناسب بودن شخص برای این کار توسط مشاور متخصص 
شرایط  با  خاص  مراقبت های  مراقبت  مرکز  می شود.  تعیین  کودکان  از  مراقبت 
جوانان،  رفاه  عمومی  واسطه  عنوان  به  منطقه  این  می دهد.  ارائه  انعطاف پذیر 

مسئول مراقبت و حمایت از کودکان است.

در خصوص  واسطه گری  و  و مشاوره های تخصصی  اطالعات   ً اساسا این منطقه 
مراقبان كودكان ارائه می دهد.

نگهداری از کودک

A Landkreis Nienburg/Weser
Fachdienst 362.1

Team Kindertagespflege
Frau Daniel (Fachberatung)

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

تلفن: 7910 05021/967 
tagespflege@kreis-ni.de
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مهدهای کودک خدمات تخصصی برای نمایندگی قانونی خردساالن    

حضانت رسمی / سرپرستی رسمی، سرپرستی افراد خردسال  

  حضانت طبق قانون برای فرزندان مادرانی که زیر سن قانونی 
هستند

تیم سرپرستی / حضانت  

I

مهدهای کودک مراکز مراقبت از کودکان زیر سه سال هستند. شهرداری ها مسئول 
مراکز نگهداری روزانه از کودکان و مهدهای کودک هستند. مهدهای کودک که به 
آنها کودکستان نیز گفته می شود، مراکز مراقبت و آموزش برای کودکان تا ٣ سال 
هستند. معموالً دو تا سه نفر متخصص آموزش واجد شرایط از ١٠ تا ١٥ کودک 

مراقبت می کنند.

مهد کودک به موضوع تربیت، آموزش و مراقبت از کودک شما توجه می کند. هر 
مهد کودک وظیفه پشتیبانی خود را با اهمیت دادن به حوزه های مختلف آموزشی 

دارد، که در برنامه مفهومی مربوط به مهد کودک نهفته است.

در شهرداری این موارد در اختیار شما قرار 
می گیردI مشاوره گسترده توسط دفتر 

خدمات خانواده با صالحیت.
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مهدهای کودک خدمات تخصصی برای نمایندگی قانونی خردساالن    

حضانت رسمی / سرپرستی رسمی، سرپرستی افراد خردسال  

  حضانت طبق قانون برای فرزندان مادرانی که زیر سن قانونی 
هستند

تیم سرپرستی / حضانت  

اگر شما به عنوان والدین (آینده) در مورد مسائل پدری، نگهداری یا حضانت والدین 
و نامگذاری نوزادان سوالی دارید، می توانید خدمات ویژه، مشاوره و پشتیبانی جامع و 

رایگان از اداره امور جوانان برای نمایندگی خردساالن دریافت کنید.

در  درگیر  برای تمام طرف های  راه حل های دوستانه  یافتن  به  برای کمک  این مشاوره 
نظر گرفته شده است.

امکان راه اندازی خدمات سرپرستی رایگان وجود دارد که از پدرخواندگی و / یا ادعای 
نماینده  یک  معرفی  شامل  سرپرست  تعیین  می کند.  پشتیبانی  فرزند  از  حمایت 
قانونی اضافی در این حوزه های فرعی برای کودک برای مدت زمان دلخواه می باشد. 
نماینده در صورت لزوم در دادگاه به نمایندگی از منافع کودک شرکت می کند بدون 

اینکه اختیارات والدین محدود شود.

امور  اداره  می آورد،  دنیا  به  کودکی  است  قانونی  سن  زیر  که  زنی  اینکه  محض  به 
جوانان، که نمایندگی از خردساالن از خدمات تخصصی آن است، حضانت قانونی 
کودک را بر عهده می گیرد. مادری که زیر سن قانونی است در کنار اداره امور جوانان، 
را در اختیار دارد، اما تا زمانی که فرزند به سن کامل  به عنوان مادر حضانت فرزند 
قانونی نرسد نمی تواند از نظر قانونی نماینده فرزندش باشد. حضانت اداری هنگامی 

به پایان می رسد که مادر به سن کامل قانونی برسد.
امکان انتقال حضانت فرزند به اشخاص دیگر مانند والدین کودک یا پدر بیولوژیکی 
کودک که به سن کامل قانونی رسیده است، وجود دارد. مادر باید با این امر موافقت 
کند و نیز افراد نامبرده باید پس از بررسی توسط اداره امور جوانان، به عنوان متولی 

مناسب کودک تأیید شوند.
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تصدیق پدر بودن   

گواهی مسئولیت مشترک والدین   

را  آینده صاحب فرزند می شود)  در  برای فرزند ولی مجرد (که  پدر بودن یک شخص 
اداره  یا  وزر  نینبرگ /  امور جوانان منطقه  اداره  تولد کودک توسط  از  می توان قبل 
ثبت احوال در شهرداری به حالت رسمی در آورد. اگر قرار باشد بطور همزمان گواهی 
حضانت (حضانت مشترک) نیز ارائه شود، این کار فقط در اداره امور جوانان انجام 

می شود.

پدر (آینده) باید شناسنامه عکس دار و کپی تایید شده را از اداره ثبت احوال منطقه 
تا  بودن موافقت کند  پدر  با تصدیق  باید  (آینده)  باشد. مادر  به همراه داشته  خود 
جوانان  رفاه  اداره  به  جداگانه  بصورت  یا  هم  با  می توانند  نفر  دو  هر  شود.  معتبر 
به صورت  توان  را می  بودن  پدر  باشد،  قبالً متولد شده  اگر کودک  مراجعه کنند. 
ً در اداره ثبت احوال به رسمیت شناخت. گذشته نگر در اداره امور جوانان یا مستقیما

اظهارنامه حضانت، یک گواهی ویژه با میل والدین (آینده) است که با یکدیگر ازدواج 
اظهارنامه  ارائه  با  کنند.  اعمال  هم  با  را  والدین  حضانت  می خواهند  و  نکرده اند، 
حضانت در برابر سردفتر اسناد رسمی، هر دو ولی حق حضانت فرزند را خواهند داشت.

در  رایگان  صورت  به  و  تولد  از  قبل  می تواند  والدین  مشترک  حضانت  رسمی  ثبت 
بخش خدمات تخصصی دفتر نمایندگی قانونی خردساالن انجام شود.

پرداخت هزینه نگهداری از کودک  
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تصدیق پدر بودن   

گواهی مسئولیت مشترک والدین   

از ٢١ از هم جدا شوند، فرزندان خردسال و کودکانی که کمتر  (آینده)  والدین  اگر 
ً این حق را دارند که هزینه نگهداری  سال سن دارند و هنوز به مدرسه می روند عموما

دریافت کنند. 
در مورد والدینی که کودک با آنها زندگی می کند، هزینه نگهداری از طریق مراقبت و 
تربیت انجام می شود، اما سایر والدین معموالً باید هزینه نگهداری را پرداخت کنند. 
باید  اغلب  فرزند،  از  حمایت  بر  عالوه  می کنند  زندگی  خانواده  از  جدا  که  والدینی 
هزینه نگهداری از کودک را به ولی دیگر پرداخت کنند. این پرداخت می تواند شامل 
هزینه های نگهداری پس از ازدواج، نگهداری پس از جدایی یا هزینه نگهداری برای مادر 

کودک نامشروع باشد
به طور معمول، مبلغ هزینه نگهداری براساس جدول به اصطالح دوسلدورف تعیین 
می شود. در تعیین این مبلغ، درآمد، دارایی و شرایط زندگی افراد آسیب دیده در نظر 

گرفته می شود.
از هزینه های نگهداری می تواند به  پرداخت نشود، بخشی  اگر هزینه های نگهداری 
طور موقت با پیش پرداخت نگهداری توسط دولت برای کودکانی که زیر سن قانونی 

هستند جبران شود.
اطالعات بیشتر در:

www.duesseldorfer-tabelle-2020.info

اطالعات بیشتر در:
www.duesseldorfer-tabelle-2020.info

پرداخت هزینه نگهداری از کودک  
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١۴١۵١۶١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢۴٢۵٢۶٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣۴٣۵

                       توقف «بارداری»

از هفته ١٣ بارداری، ذینفعان این گزینه را دارند که برای 
١ اقدام کنند. پرداخت کمک  ALG الزامات اضافی در

هزینه لباس بارداری

                       توقف «بارداری»

پس از مشخص شدن حاملگی، 
یک مامای ناظر و یک متخصص 

زنان انتخاب کنید

از مرکز مشاوره 
بارداری استفاده 

کنید

از مرکز مشاوره 

ثبت نام  تولد دوره 
آمادگی

ثبت نام  تولد دوره 

تصدیق پدر بودن اکنون در هر 
زمان امکان پذیر است

مشترک برای یک گواهی 
می تواند

درخواست برای کمک هزینه بارداری

در صورت لزوم، اثبات لیست داراییدر صورت لزوم، اثبات لیست دارایی

درخواست برای کمک هزینه بارداری

مشترک برای یک گواهی 

تصدیق پدر بودن اکنون در هر 

بیمارستان را جهت زایمان انتخاب کنیدبیمارستان را جهت زایمان انتخاب کنید

طرح 

برای دریافت لوازم اولیه از بنیاد «مادر و کودک» اقدام 
کنید. درخواست فقط از طریق مرکز مشاوره و فقط در 

صورت اضطرار مالی انجام می شود 
کنید. درخواست فقط از طریق مرکز مشاوره و فقط در 
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٣۴٣۵٣۶٣٧٣٨٣٩١٢٣۴۵۶٧٨٩١٠١١١٢١٣١۴١۵

                       توقف «بارداری»

شروع مرخصی زایمانشروع مرخصی زایمان

کارفرمایان را در مورد 
تولد فرزند مطلع کنید

برای دریافت کمک هزینه 
دوره های آموزشی کودک و 

استفاده از بسته آموزشی و 
مشارکت درخواست دهید

مناسب، شروع مرخصی والدین

خدمات مالی مانند درخواست کمک هزینه کودک، کمک هزینه 
والدین یا پیش پرداخت های نگهداری و غیره

 در صورت لزوم، ارسال کنید
تصدیق پدر بودن

پایان مرخصی 
زایمان

موارد مالی

مشاوره

سالمتی

مجوزها

محل کار

مرخصی والدین را ٧ هفته 
قبل از گرفتن مرخصی، نزد 

کارفرمای خود ثبت کنید
قبل از گرفتن مرخصی، نزد 

کارفرمای خود ثبت کنید

د 
ول

ت

مشارکت درخواست دهیدتولد فرزند مطلع کنید

مناسب، شروع مرخصی والدین

مراقبت از کودک و معاینه مادر و 
کودک توسط مامای ناظر: در صورت 

لزوم تا یک سال

مراقبت از کودک و معاینه مادر و 

ثبت نام کودک را ظرف یک هفته در اداره ثبت احوال، بیمه درمانی 
و در صورت لزوم دفتر ثبت محل سکونت انجام دهید

ثبت نام کودک را ظرف یک هفته در اداره ثبت احوال، بیمه درمانی 
و در صورت لزوم دفتر ثبت محل سکونت انجام دهید

والدین یا پیش پرداخت های نگهداری و غیره

 در صورت لزوم، ارسال کنید
تصدیق پدر بودن

2+U1

U٣، ارائه در متخصص اطفال

متخصص زنانتمرینات پس 
از تولد 

پایان مرخصی 

شروع با  
دنبال کردن

شروع با  

زایمان

متخصص زنانتمرینات پس  2+U1

U٣، ارائه در متخصص اطفال

خدمات مالی مانند درخواست کمک هزینه کودک، کمک هزینه 

ثبت نام کودک را ظرف یک هفته در اداره ثبت احوال، بیمه درمانی 

درخواست 
لوازم اولیه 

ALG II

درخواست 
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    تیم پیش پرداخت نگهداری پیش پرداخت نگهداری 

در صورتی که ولی کودک که ملزم به پرداخت هزینه های نگهداری است این کار را 
نکند یا به طور نامنظم این کار را انجام دهد یا ولی نامشخص باشد، ولی مجرد از 
حمایت ویژه ایالتی برخوردار می شود. در چنین مواردی، پیش پرداخت  نگهداری بصورت 
کمکی پرداخت می شود. این مبلغ تا زمان بلوغ کودک به ولی مجرد پرداخت می شود.

با این حال، برای کودکان باالی ١٢ سال، یک شرط اضافی نیز وجود دارد و آن اینکه 
SGB حداقل درآمد  II وابسته نباشد یا اینکه تحت SGB II ولی مجرد به کمک هزینه

ناخالص ۶٠٠ یورو در ماه داشته باشد.

ALG باشد، تأیید استحقاق جهت دریافت  II اگر متقاضی، در حال دریافت
سپس  شود.  انجام  کار  مرکز  در  باید  نگهداری  هزینه های  پرداخت  پیش 
مرکز کار تعیین می کند که آیا درخواست باید در سایت انجام شود یا از 

طریق نمایندگی قانونی فرد خردسال انجام گیرد.

پیش پرداخت  جهت نگهداری   

I

A

الخدمة المتخصصة في مراكز االستشارات  

خدمات تخصصی در مراکز مشاوره  

   پیش پرداخت نگهداری به سن فرزندان 
بستگی دارد و مبلغ آن از این قرار است

١۶۵ يورویورو برای کودکان تا  5-0 سال –
٢٢٠ یورو برای کودکان  بين ۶ تا ١١ سال –

٢٩٣ یورو برای کودکان  ١٢ تا ١٧ سال –

خدمات تخصصی برای نمایندگی قانونی از 
افراد خردسال

Kreishaus am Schloßplatz
  31582 Nienburg/Weser

تلفن: 05021/967-0 
uvg@kreis-ni.de
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    تیم پیش پرداخت نگهداری پیش پرداخت نگهداری 

پیش پرداخت  جهت نگهداری   

مشاوره در مورد مسائل خانوادگی
در مورد مشکالت  والدین مجرد  و  (آینده)  والدین  با کمک متخصصان آموزشی، به 
خانوادگی یا بحران های حاد، کمک های اولیه و کمک های تخصصی ارائه می شود. اگر 
یا به تازگی تشکیل خانواده داده اید، متخصصان مرکز مشاوره  ولی مجرد هستید 
و  رشد  فرزند، مسائل  تربیت  به  مربوط  درمورد سواالت  خواهند شد که  خوشحال 
مشکالت رفتاری به شما مشاوره دهند. عالوه بر این در صورت لزوم، ارجاع به بخشهای 

تخصصی و درمانگران یا ارائه کمک در خصوص مشکالت مدرسه انجام می شود.
مشاوره در مورد مفهوم مقررات تماس و حضانت

مرکز مشاوره در مورد تمام سواالت مربوط به مشارکت، جدایی و طالق پشتیبانی 
بنیادی ارائه می دهد. عالوه بر این در صورت لزوم، به ایده پردازی و اجرای مقررات تماس 

کمک می کند.
شورای خانواده - یافتن راه حل با همدیگر

اگر والدین (آینده) به حمایت و کمک احتیاج داشته باشند، به این دلیل که مثالً 
هستند،  مهم  تصمیم گیری های  به  مجبور  یا  گرفته اند  قرار  اضطراری  شرایط  در 
شورای خانواده می تواند همراه با بستگان، دوستان و سایر افراد مهم، در ارائه راه حل 
به آنها کمک کند. همه حاضران در بحث شرکت می کنند و مشخص می کنند که 

چه کاری می توانند برای خانواده انجام دهند.
والدین (آینده) توسط یک هماهنگ کننده حمایت می شوند. وظیفه هماهنگ کننده 
این است که همکاری شورا را با خانواده سازمان دهی کند و اطمینان حاصل کند که 
همه چیز بدون مشکل پیش می رود.  شوراهای خانواده در شیوه اجرایی خود منحصر 

به فرد هستند زیرا ارزش ها و فرهنگ خانواده های مربوطه را مد نظر قرار می دهند.

الخدمة المتخصصة في مراكز االستشارات  

خدمات تخصصی در مراکز مشاوره  

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 :تلفن
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Landkreis Nienburg/Weser
Fachdienst 365 Wirtschaftliche Hilfen

Kreishaus A,
31582 Nienburg/Weser

Frau Witte,
Buchstaben A-F

تلفن: 05021/967-326 

Frau Meyer-Kühl,
Buchstaben H-K, P

تلفن: 05021/967-124 

Frau Meyer-Lühring,
Buchstaben Q-R, W-Z
تلفن: 05021/967-298 

Frau Kirchhoff,
Buchstaben G, S-V

تلفن: 05021/967-810 

Frau Rabing,
Frau Rabing,

تلفن: 05021/967-326 

A

اداره امور اجتماعی خدمات تخصصی برای      

دریافت کمک هزینه اجتماعی       

(SGB XII)  کمک هزینه اجتماعی مطابق کتاب دوازدهم قانون تأمین اجتماعی     

(AsylbLG) کمک هزینه اجتماعی طبق قانون کمک هزینه پناهجویان     

هزینه مراکز مراقبت روزانه و هزینه نگهداری از کودکان      

از  بیرون  در  خود  فرزند  از  می توانید  والدین،  مرخصی   / زایمان  مرخصی  دوره  از  پس 
محیط کار مراقبت کنید. پس از سن ٠ سالگی فرزند خود، این حق قانونی را دارید که 
کودک خود را به یک مرکز نگهداری یا مهد کودک بسپارید. برای کودکان تا ٣ سال، 
از ٣ سالگی به بعد، کودک  با درآمد آنها دریافت می شود.  سهم والدین متناسب 

شما به طور رایگان نگهداری می شود.

اگر پس از مرخصی والدین، والدین بخواهند از خدمات مراقبت از کودک برای کودک 
نیاز به  از کودک بوده و  یا مایل به حضور در یک مرکز مراقبت  خود استفاده کنند 
اطالعات در مورد مزایای مالی و نحوه درخواست داشته باشند، می توانند این کار را از 

طریق بخش خدمات تخصصی جهت کمک اقتصادی به جوانان انجام دهند.

   خدمات تخصصی برای کمک اقتصادی

   تيم مهد کودک
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به محض اینکه کسی توانایی کار کردن را از دست بدهد یا درآمد نداشته باشد یا 
درآمد برای تامین خانواده کافی نباشد، این حق را خواهد داشت که از پشتیبانی برای 

SGB برخوردار شود. XII زندگی تحت قانون

کمک هزینه رفاهی به درآمد و ثروت بستگی دارد.

نقدی  هزینه  کمک  مقدار  چه  ماهانه،  کمکی  مقرری  بر  عالوه  باردار  زنان 
دریافت می کنند؟

SGB (٢) برای مادران آینده بعد از هفته دوازدهم بارداری، یک مقرری اضافی (ماده ٣٠
XII) معادل ١٧ درصد سطح استاندارد مورد نیاز تصویب می شود، مگر اینکه مقرری 

دیگری وجود داشته باشد.

لوازم  برای   (SGB XII  (٢) (ماده ٣١  پرداخت  یکبار  از کمک های  این، می توان  بر  عالوه 
اصلی کودک و تولد استفاده کرد.

را  مادی  هزینه  کمک  شکل  و  مقدار   (AsylbLG) پناهجویان  هزینه  کمک  قانون 
مشخص می کند که پناهجویان، افراد قابل مدارا و خارجیانی که نیازمند آن هستند 
کنند.  درخواست  را  آن  می توانند  هستند،  آلمان  فدرال  جمهوری  ترک  به  مجبور  و 
دالیل نیازمندی می تواند به به عنوان مثال شامل نداشتن درآمد (که بخشی بدلیل 
نداشتن مجوز کار است) یا کافی نبودن درآمد و دارایی برای تأمین نیازها باشد. اگر 
شما یکی از این افراد ذکر شده هستید، احتماالً واجد شرایط این کمک خواهید بود.

اداره امور اجتماعی خدمات تخصصی برای      

دریافت کمک هزینه اجتماعی       

(SGB XII)  کمک هزینه اجتماعی مطابق کتاب دوازدهم قانون تأمین اجتماعی     

(AsylbLG) کمک هزینه اجتماعی طبق قانون کمک هزینه پناهجویان     

هزینه مراکز مراقبت روزانه و هزینه نگهداری از کودکان      

   خدمات تخصصی برای کمک اقتصادی

   تيم مهد کودک
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نقدی  هزینه  کمک  مقدار  چه  ماهانه،  کمکی  مقرری  بر  عالوه  باردار  زنان 
دریافت می کنند؟  

عالوه بر مقرری استاندارد، کسانی که کمک هزینه دریافت می کنند می توانند برای 
بارداری و زایمان، از کمک هزینه یکبار پرداخت استفاده کنند.

SGB ارائه  XII یا SGB II مقرری اضافی برای زنان باردار معموالً به صورت یکجا مانند 
کودک،  از  مراقبت  جهت  مثال  عنوان  (به  الزم  اضافی  هزینه های  بلکه  نمی شود، 
هزینه های اضافی غذا) باید به صورت معتبر بر اساس موقعیت شخص باشد و بر 

آن اساس درخواست شود.

پس از مشاوره دقیق و پس از ارسال درخواست به مراکز مشاوره بارداری، اسناد جهت 
پوشش هزینه به بخش خدمات تخصصی برای افراد مسن و مراقبت ارسال می شود.

در این بخش گواهی تأیید یا عدم پذیرش تنظیم شده و دستور بازپرداخت هزینه ها 
صادر می شود.

عالوه بر این، برآورد اعالمی برای هزینه داروهای گران قیمت ضد بارداری بررسی شده و 
تضمین بازپرداخت نیز انجام می شود.

اطالعات  دارید، بخش خدمات تخصصی  بازپرداخت سوالی  درخواست  مورد  در  اگر 
الزم را در اختیار شما قرار می دهد.

A

صصی برای افراد مسن و مراقبت   

 - Nienburg / Weser صندوق پیشگیری از بارداری در منطقه   
تصویب و بازپرداخت هزینه ها

خدمات تخصصی برای دریافت کمک هزینه فدرال    

کمک هزینه والدین     

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

Herr Hittmeyer
Kreishaus am Schloßplatz, 31582 Nienburg

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

40



A

و  فرزند خود کنند  تربیت  و  را صرف مراقبت  وقت شان  بیشتر  تولد کودک خود،  اول 
بنابراین شغل درآمدزا ندارند.

اطالعات زیر در مورد کمک هزینه والدین کامل نیست و فقط به منظور ارائه یک نمای 
کلی از میزان مقرری و کمک هزینه  است.

ً با دفتر مسئول امور والدین در منطقه یا  اگر در مورد جزئیات طرح سوالی دارید، لطفا
مرکز مشاوره بارداری تماس بگیرید.

کمک هزینه والدین = کمک هزینه پایه ای والدین و کمک هزینه اضافی والدین

کمک هزینه والدین برای کمک به شما در مراحل اولیه فرزنددار شدن است که از 
طریق کمک به شما در زمان مشکالت مالی انجام می شود. 

شما می توانید کمک هزینه پایه ای والدین و کمک هزینه اضافی والدین یا ترکیبی 
از هر دو را انتخاب کنید. در این برنامه باید مشخص شود که کمک هزینه برای چه 

ماه هایی درخواست شده است.
ماه هایی از تولد کودک که مادر در آن کمک هزینه بارداری یا کمک هزینه قابل توجهی دریافت 

می کند، به عنوان ماه های کمک هزینه والدینی پایه ای مادر در نظر گرفته می شود
دریافت کمک هزینه اضافی  این مدت  (در  تا حدی است که کامالً مصرف شود  و 

والدین امکان پذیر نیست).

صصی برای افراد مسن و مراقبت   

 - Nienburg / Weser صندوق پیشگیری از بارداری در منطقه   
تصویب و بازپرداخت هزینه ها

خدمات تخصصی برای دریافت کمک هزینه فدرال    

کمک هزینه والدین     

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

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

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

Frau Rose, Buchstaben: N - Z
تلفن: 05021/967-859 
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یا  از ۶ سال  فرزند کمتر  دو  از ٣ سال،  فرزند کمتر  با حداقل یک  بزرگ  خانواده های 
حداقل یک فرزند کمتر از ١۴ سال از کمک هزینه به اصطالح پاداش خواهر و برادری 

بهره مند می شوند:

شما عالوه بر کمک هزینه والدین، ١٠ درصد پاداش غیر خالص معادل حداقل ٧۵ یورو 
و حداکثر ١٨٠ یورو در ماه به عنوان حق خود دریافت خواهید کرد. در حالت زایمان چند 
قلویی، کمک هزینه والدین برای هر فرزند اضافی، ٣٠٠ یورو افزایش می یابد کودک 

و چند فرزند.

کمک هزینه پایه ای والدین

تمام کسانی که در طی ١۴ ماه اول پس از تولد فرزند خود، مراقب کودک شان هستند 
و بنابراین شغل درآمدزایی ندارند یا حداکثر ٣٠ ساعت در هفته کار می کنند، شامل 
بزرگتر  کودکان  از  مراقبت  بدلیل  که  والدینی  و  خانه دار  مردان  و  زنان  دانشجویان، 
مجبورند سر کار نروند، از کمک هزینه پایه ای والدین از حداقل ٣٠٠ یورو تا حداکثر 
١٨٠٠ یورو بهره مند می شوند. والدین یا سایر ذینفعان نیز معادل ١٢ ماه از این مبلغ 
را دریافت می کنند که می توانند بین خود تقسیم کنند. یکی از والدین می تواند (با 
زایمان چند قلویی) کمک هزینه را به مدت حداقل سه ماه تا حداکثر ١٢ ماه دریافت 

کند.

ماه های شریک زندگی

در صورتی که والدین هر دو به مدت حداقل دو ماه از کمک هزینه والدین برخوردار 
شوند و درآمد کامل یا درآمد جزئی نداشته باشند، کمک هزینه پایه ای والدین دو ماه 

اضافه پرداخت می شود.

I این جدول به شما یک نمای کلی از. 
مبانی محاسبه می دهد.

هزینه والدین / نرخ جایگزینی درآمد (خالص) قبل از تولد کمک 
بیش از ۶٧٪ به تدریج تا ١٠٠٪ کمتر از ١٠٠٠ یورو 

یورو ٪۶٧ ١٠٠٠ تا ١٢٠٠ 
بیش از ۶۵٪ تا حداکثر ٪۶٧ ١٢٠٠ تا ١٢۴٠ یورو 

یورو ٪۶۵ بیش از ١،٢۴٠ 
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I

کمک هزینه اضافی والدین

ماه  انجام می شود: یک  پرداخت  دوره  برابر  دو  به مدت  والدین  اضافی  کمک هزینه 
تبدیل می شود  والدین  اضافی  هزینه  ماه کمک  دو  به  والدین  پایه ای  هزینه  کمک 
(شرایط استحقاق باید در کل دوره استحقاق وجود داشته باشد). این مبلغ حداکثر 
نیمی از کمک هزینه ماهانه پایه ای والدین است که والدین بدون درآمد نیمه وقت 
پس از تولد از آن بهره مند می شوند (همچنین نصف پاداش خواهر و برادری و نیمی 
والدین  اضافی  هزینه  بنابراین کمک  فرزندان متعدد).  برای  هزینه مکمل  از کمک 

حداقل ١۵٠ یورو در ماه و حداکثر ٩٠٠ یورو در ماه است.

کمک هزینه اضافی والدین را می توان هم در ابتدای ١۴ ماه اول تولد کودک و هم 
بعد از ١۴ ماهگی کودک دریافت کرد. برای دریافت کمک هزینه اضافی والدین بعد از

چهاردهمین ماه زندگی کودک، این کمک هزینه باید حداقل توسط یکی از والدین 
بدون ایجاد وقفه از پانزدهمین ماه تولد کودک دریافت شود.

ماه های پاداش مشارکت
اگر مادر و پدر به مدت چهار ماه متوالی بین ٢۵ تا ٣٠ ساعت در هفته کار کنند، هر 
یک از والدین چهار ماه اضافی به عنوان کمک هزینه اضافی والدین دریافت می کنند.

به  به طور کامل  دو  هر  والدین  اضافی  و کمک هزینه  والدین  پایه ای  کمک هزینه 
هزینه  کمک  و  اجتماعی  هزینه  کمک   ،II بیکاری  هزینه  کمک  برای  درآمد  عنوان 
مکمل کودک در نظر گرفته می شوند - این موضوع برای حداقل مبلغ ٣٠٠ یورو نیز 

صدق می کند.

یک معافیت اینجا وجود دارد:

 ،II کلیه کسانی که از کمک هزینه والدین برخوردار شده و از کمک هزینه بیکاری
کمک هزینه اجتماعی یا کمک هزینه مکمل کودک برخوردار می شوند و کسانی 
که قبل از تولد فرزندشان استخدام شده اند از معافیت کمک هزینه والدین برخوردار 

می شوند.

از ٣٠٠ اما  از تولد است  درآمد قبل  به  والدین مربوط  از کمک هزینه  این معافیت 
برابر کمک هزینه  در  والدین  این مبلغ، کمک هزینه  تا  یورو بیشتر نیست. حداکثر 

فوق الذکر معاف بوده و بنابراین می توان آن را دریافت کرد.
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کمک هزینه مسکن  

A

کمک هزینه والدین شامل کمک هزینه پایه ای والدین و کمک هزینه اضافی والدین 
به والدینی که در یک سال تقویمی قبل از تولد فرزندشان بیش از ۵٠٠،٠٠٠ یورو درآمد 
مشمول مالیات داشته باشند تعلق نمی گیرد. والدین مجرد با بیش از ٢۵٠،٠٠٠ یورو 

درآمد نمی توانند درخواست کمک هزینه کنند.
درآمدی که در داخل مالیات آن داده نشده یا با درآمد داخلی همسان نیست در هنگام 
محاسبه کمک هزینه والدین، به عنوان درآمد داخلی در نظر گرفته نشده و بنابراین 

به عنوان درآمد برای کمک هزینه والدین در نظر گرفته می شود.
عضویت در بیمه درمانی اجباری مقرر تا زمانی که کمک هزینه والدین حاصل شود 
یا مرخصی زایمان گرفته شود، ادامه می یابد. هیچ سهمی از کمک هزینه والدین 

پرداخت و از آن کسر نمی شود.
درخواست برای دریافت کمک هزینه والدین به صورت کتبی انجام می شود و می توان 
آن را از روزی که کودک به دنیا آمد ارسال کرد. تأیید مجدد فقط تا حداکثر سه ماه 

از تاریخ درخواست امکان پذیر است.
معتبر بودن وضعیت قانونی در قانون فدرال کمک هزینه والدین و مرخصی والدین 

تنظیم شده است.

Landkreis Nienburg/Weser
Fachdienst 314 Bundesleistungen - Elterngeld

Kreishaus A, Zimmer 346

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

ساعت اداری: دوشنبه تا پنجشنبه ٨ صبح تا ۴ بعد از ظهر، جمعه 
٨:٠٠ صبح تا ١٢:٣٠ شب

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

از  بعد   ١ تا  ٨ صبح  پنجشنبه  و  دوشنبه، چهارشنبه  اداری:  ساعت 
ظهر دوشنبه تا چهارشنبه ٨:۴۵ صبح تا ٢:٠٠ بعد از ظهر، پنجشنبه 

٨:۴۵ صبح تا ١١:١۵ صبح 
Kreishaus am Schloßplatz, 31582 Nienburg

elterngeld@kreis-ni.de
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I

اگر درآمد یک خانوار شخصی برای تأمین هزینه های محل سکونت کافی نباشد، 
می تواند مطالبه حقوقی برای دریافت کمک هزینه مسکن را مطرح کند.

شما می توانید به عنوان مستأجر و صاحب آپارتمان، تقاضای کمک هزینه مسکن 
هزینه  نه کمک  و   II بیکاری  هزینه  بتوانید کمک  نه  که  فرض  این  با  البته  کنید. 

اجتماعی پایه ای دریافت کنید.

آن  از  پس  می گیرد.  تعلق  سال  یک  زمان  مدت  برای  حداکثر  مسکن  هزینه  کمک 
می توانید برای کمک هزینه اضافی درخواست دهید.

اسناد  شود.  ارائه  مالک  یا  مستاجر  توسط  باید  مسکن  هزینه  کمک  درخواست 
درخواست را می توان از دفتر کمک هزینه مسکن منطقه، از مرکز خدمات شهری، 
اسناد  با  همراه  باید  درخواست  کرد.  دریافت  اینترنت  طریق  از  یا  شهرداری  دفاتر 
اظهارنامه درآمد تمام افراد ساکن در خانه، اسناد اثبات پرداخت اجاره یا هزینه های 
جاری (جهت مالکیت منزل - وام، دریافت اعتبار، بدهی و غیره) به دفتر کمک هزینه 

ً به مرکز خدمات شهر /شهرداری تحویل شود. مسکن ارسال شود یا شخصا

اینکه تا چه میزان از کمک هزینه مسکن برخوردار هستید، 
بستگی دارد به عوامل زیر:

تعداد اعضای خانواده که بخشی از خانواده هستند  –
مبلغ کل درآمد  –

مقدار اجاره یا پرداخت هایی که واجد شرایط کمک هزینه هستند  –

کمک هزینه مسکن  
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بسته تحصیلی و مشارکت شهر   استثنای  به  را  شهرداری ها  کلیه  مسئولیت  وزر   / نینبرگ  منطقه 
نینبرگ دارد، شهر نینبرگ دفتر کمک هزینه مسکن خود را دارد.

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

Herr Rose
Kreishaus am Schloßplatz

31582 Nienburg
تلفن: 05021/967-425 

دوشنبه تا پنجشنبه: ٨ صبح تا ۴
بعد از ظهر

جمعه ٨:٠٠ صبح تا ١٢ شب

Wohngeldstelle der Stadt Nienburg
Rathaus, Zimmer 127

Marktplatz 1
31582 Nienburg

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

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

Frau Rust, Buchstaben Q-Z
Aتلفن: 05021/87-242 
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بسته تحصیلی و مشارکت  

ایجاد شده که به کودکان  این دلیل  به  کمک هزینه تحصیلی و بسته مشارکت 
آموزش  از  که  شود  داده  فرصت  این  اجتماعی  دیده  آسیب  خانواده های  از  جوانان  و 
در دسترس  این کمک هزینه  در اصل،  بهره مند شوند.  اوقات فراغت  و فعالیت های 

کودکان و نوجوانان در خانوارهایی قرار می گیرد که طبق این موضوعات باشند
،SGB II –

،SGB XII –

قانون کمک هزینه مسکن یا  –
کمک هزینه مکمل کودک طبق قانون فدرال کمک هزینه کودک به وی تعلق   –

گیرد.
نیاز به تحصیل و مشارکت به افرادی اعطا می شود که هنوز به سن ٢۵ سالگی 
آموزشی  هزینه  کمک  و  می کنند  تحصیل  هنرستان  یا  دبیرستان  در  نرسیده اند، 

دریافت نمی کنند.

اجتماعی  زندگی  در  مشارکت  به  مربوط  هزینه  کمک  دریافت  برای  سن  حداکثر 
و فرهنگی در جامعه ١٨ سال است.

کمک هزینه را می توان برای نیازهای زیر ارائه داد:
اردوهای یک روزه مدارس  –

اردوهای چند روزه مدارس  –
گشت و گذار یک روزه توسط مرکز مراقبت روزانه  –

گشت و گذار چند روزه توسط مرکز مراقبت روزانه  –
ناهار مشترک در مدرسه  –

ناهار مشترک در مرکز مراقبت روزانه  –
سرویس مدرسه  –

پشتیبانی آموزشی  –
لوازم مدرسه  –

مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی  –
(برای افراد تا ١٨ سال)

I
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سواالت عمومی و کمک مالی      

مرخصی والدین      

فرزند  برای هر   ً دریافت کنید. لطفا درخواست می توانید کمک هزینه  از  فقط پس 
خود فرم درخواست جداگانه ای ارسال کنید و گواهی های زیر را برای اثبات موضوع 

ضمیمه کنید: 

I

A

گواهی فعلی تأیید
با توجه به SGB II یا SGB XII، یا  –

قانون کمک هزینه مسکن یا  –
قانون کمک هزینه فدرال کودک در مورد کمک هزینه مکمل کودک  –
گواهی از مدرسه / مرکز مراقبت روزانه، درخواست پرداخت، رسید،   –

صورت حساب های بانکی

برای دریافت کمک هزینه باید از کجا اقدام کنید؟ 
محل دریافت کمک هزینه مکمل کودک 

Landkreis Nienburg/Weser
FD 314 Bundesleistungen

Kreishaus A, Zimmer 340
Frau Lampe

Kreishaus am Schloßplatz
تلفن: 05021/967-423 

bundesleistungen@kreis-ni.de

SGB II محل دریافت کمک هزینه
(Hoya, Nienburg, Stolzenau) مرکز کاریابی مربوطه

SGB XII محل دریافت کمک هزینه
(AsylbLG) تحت قانون کمک هزینه پناهجویان

خدمات تخصصی کمک هزینه 
Nienburg / Weser اجتماعی بخش
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مرخصی والدین حق مادران و پدران است که بر عهده

کارفرما می باشد. در طی زمان مرخصی والدین، تعهدات اصلی والدین در رابطه با 
کار به حالت تعلیق در می آید. با این وجود، رابطه شغلی باقی است و پس از پایان 
یا شغلی معادل شغل  دارند به شغل اصلی خود  و پدر حق  والدین، مادر  مرخصی 

قبلی خود برگردند.

از  به مدت ٣۶ ماه حق استفاده  تربیت فرزند خود  و  برای مراقبت  والدین  از  هر یک 
مرخصی والدین را دارند. هر یک از والدین می تواند مرخصی والدین را به حداکثر ٣

دوره زمانی تقسیم کند. 

دوره حمایت از زایمان به کل دوره سه ساله مرخصی والدین اضافه می شود. در طی 
زمان مرخصی والدین، اشتغال پاره وقت تا حداکثر ٣٠ ساعت در هفته مجاز است.

را  والدین  درخواست مرخصی  از شروع مرخصی،  قبل  ٧ هفته  باید حداقل  والدین 
ً به کارفرما اعالم کنند. کارفرما پس از ثبت مرخصی والدین، نمی تواند زودتر از ٨ کتبا
هفته قبل از شروع مرخصی والدین و همچنین در طی زمان مرخصی والدین، رابطه 
والدین است، حداکثر  والدین که حق  از ٣۶ ماه مرخصی  را فسخ کند.  کاری خود 
٢۴ ماه از مرخصی والدین می تواند بین ٣ تا ٨ سالگی کودک باشد (به عنوان مثال 
هنگام رفتن کودک به مدرسه مرخصی گرفته شود). رضایت کارفرما الزم نیست. 
با این حال، برای اینکه شرکت ها بتوانند به موقع خود را با این شرایط انطباق دهند، 
دوره ثبت نام برای مرخصی والدین که پس از سال سوم تولد کودک انجام می شود، 
١٣ هفته است. اگر مادر یا پدر در سومین دوره مرخصی والدین باشند و مرخصی 
والدین به طور کامل بین ٣ تا ٨ سالگی فرزند گرفته شود، کارفرما می تواند به دالیل 

کاری اضطراری از دادن مرخصی به والدین خودداری کند.

سواالت عمومی و کمک مالی      

مرخصی والدین      
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درمان  عملیات  انجام  به  مجاز  مستقل  طور  به  و  قانونی  نظر  از  جایگزین  اطباء 
هستند، بدون اینکه پزشک باشند. این افراد بیماران را با روش های درمانی که جزء 
سوزنی،  طب  درمانی،  همسان  مانند  نیستند،  دانشکده  در  شده  تدریس  روش های 
این  می کنند.  درمان  انرژتیک  درمانی  روش های  یا  (شکسته بندی)  استخوان  درمان 
و  مانند مواد گیاهی  از مواد کمکی  و  استفاده کرده  رویکرد جامع نگرانه  از  اطباء 

عصاره برای تسکین و بهبود بیماریها و عارضه استفاده می کنند.

پرداخت  بیمار  توسط  شخصی  بصورت  طبیعی  مواد  با  بیماری ها  درمان  خدمات 
یارانه  با  جایگزین  درمانی  روشهای  این  از  قبالً  درمانی  بیمه  شرکت های  می شود. 

پشتیبانی می کردند.

شکسته بندی نوعی روش درمان مکمل است که در آن شکسته بند، افراد را با دست 
معاینه و معالجه می کند. این افراد در ارتباط با وجود انسان عمل می کنند، یعنی او 
را به عنوان یک موجود واحد شامل جسم، روان و روح در نظر می گیرند. در طی درمان، 
آنها محدودیت های حرکتی در بدن و اختالالت عملکردی احتمالی بعدی را تشخیص 

می دهند.

شکسته بندی کودکان یک تخصص در زمینه شکسته بندی است. این متخصصان 
نوزادان و کودکان را معالجه می کنند و دانش گسترده ای در خصوص رشد طبیعی، 

حسی، عاطفی و عصبی کودک دارند.

بیماری های رایج قابل درمان توسط شکسته بند کودکان عبارتند از:
عوارض بارداری و زایمان  –

اختالل در قد کشیدن، اختالالت رشدی  –
سوء هاضمه (کولیک)  –

عدم تقارن جمجمه  –
عدم همراستایی فک  –

اطباء جایگزین   

شکسته بندی   

I

واحدهای گریه     
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A

اطباء جایگزین   

شکسته بندی   

بسیاری از اختالالت را می توان با یک یا دو روش درمان استخوانی اصالح کرد. هزینه های 
درمان باید بصورت شخصی تأمین شود. با این حال، تعداد زیادی از شرکت های بیمه 
درمانی، به درمان های استخوانی نیز یارانه می دهند، در موارد خاص تا ١٠٠٪. اگر در این 

خصوص سوالی دارید می توانید از شرکت بیمه درمان خود مشاوره بگیرید.

تمام بچه ها گریه می کنند. بچه ها از گریه برای بیان نیازهای خود استفاده می کنند 
کودک  گریه  اگر  اما  می دهند.  عالمت  اطرافیان  به  دارند  الزم  آنچه  خصوص  در  و 
و  سردرگمی  خستگی،  به  منجر  امر  این  بکشد،  طول  هفته ها  و  نشود  متوقف 
پریشان حالی والدین می شود. تعادل خانواده از بین می رود و در این شرایط استرس زا 

به سختی می توان واکنش مناسبی نسبت به خواسته کودک نشان داد.
و کمک  دنبال مشورت  به  اتفاق می افتد، خوب است که  این حالت  هنگامی که 
باشید. پشتیبانی در قالب مشاوره جامع، دوره های آموزشی و پیشنهادات خودیاری 
از واحدهای گریه ارائه می شود. این موارد به شما در زمینه گریه و اختالالت خواب 
نوزاد یا کودک نوپای شما کمک می کنند و این فرصت را به شما می دهند مسیری 

مشترک به سمت یک زندگی خانوادگی آرام پیدا کنید. 
Crying» می توانید اطالعات تماس بیشتری در اینترنت  units» با جستجوی عبارت

".Crying units" پیدا کنید

Winnicott Institute
Geibelstr. 104, 30173 Hanover

تلفن: 0511/800497-0 
Frau Rocznik

دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ٩ صبح تا ٢ بعدازظهر؛ سه شنبه، 
پنجشنبه ١٢:١۵ بعد از ظهر تا ۵:١۵ بعد از ظهر

Praxis Weserwiege
Susanne Böhlke

تلفن: 0170/5200267 
SusanneBoehlke@

Praxis-Weserwiege.de

Brüllaffen
Dr. Meike Bentz

Artilleriestraße 5a
32427 Minden

تلفن: 0571/38760646 

واحدهای گریه     
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  کمک هزینه بیکاری طبق کتاب دوم 
(SGB) II) قانون تأمین اجتماعی
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  کمک هزینه بیکاری طبق کتاب دوم 
(SGB) II) قانون تأمین اجتماعی

اگر والدین برای زندگی، درآمدی نداشته باشند یا درآمد کافی نباشد، طبق کتاب دوم قانون 
SGB) می توانند از کمک هزینه بیکاری II برخوردار شوند. پیش شرط این  II) تأمین اجتماعی
کمک هزینه، توانایی حداقل یک نفر از اعضای خانواده برای انجام کار است، به این معنی که 
هیچ دلیلی برای ممانعت از حداقل ٣ ساعت کار در روز وجود نداشته باشد. کمک هزینه اعطا 

SGB به درآمد و دارایی بستگی دارد. II شده مطابق

حق رفع نیازهای اضافی در دوران بارداری

اگر بیکار هستید، باید در اسرع وقت در مورد بارداری خود به شخصی که در مرکز 
(این شخص همانند کارفرمای عادی  در تماس هستید اطالع دهید  با وی  اشتغال 
عمل می کند)، زیرا در زمان بیکاری نیز مقررات مربوط به حمایت از بارداری از همان 
زمان افشای اطالعات برای شما الزم االجرا می شود. الزم به ذکر است که تا شروع 
مرخصی زایمان (شش هفته قبل از زایمان) همچنان ممکن است برای کار معرفی 

شوید

ً بارداری خود را به شخصی که در مرکز اشتغال با وی در تماس هستید  زایمان). حتما
و همچنین بخش کمک هزینه اعالم کنید، زیرا زنان بارداری که تحت ALG II قرار دارند 

از هفته سیزدهم بارداری، مستحق مقرری اضافی هستند.

مقرری اضافی برای زنان باردار، ١٧ درصد پرداخت استاندارد فرد است و تا تاریخ انتظار 
زایمان پرداخت می شود. پرداخت تا زمان واقعی فارغ شدن (زایمان) انجام می شود، 
حتی اگر با تاریخ انتظار ثبت شده فرق داشته باشد. گواهی از متخصص زنان به 

عنوان مدرک الزم است.

زنان باردار عالوه بر مقرری کمکی ماهانه، چه مقدار کمک هزینه نقدی دریافت می کنند؟
مقرری اضافی ناشی از بارداری از هفته سیزدهم بارداری عالوه بر کمک هزینه اعطا شده قبلی   .١

پرداخت می شود. نیاز استاندارد ۴٣٢ یورو در ماه = نیاز اضافی (١٧) معادل ٧٣٫۴۴ یورو در ماه 
(معتبر از ٢٠٢٠/٠١/٠١)

لوازم اصلی برای کودک  .٢
لباس بارداری  .٣

کمک یکجا برای تامین هزینه کاالیی  .۴I
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هزینه خرید لوازم اصلی و کمک هزینه یکجا برای بارداری و زایمان، لباس 
بارداری

ً مبلغ ١٣٠ یورو تخصیص داده می شود. در منطقه نینبرگ / وزر، جمعا

درخواست  می دهد.  پوشش  را  سوتین  و  کفش  بلوز،  شلوار،  لباس،  هزینه  مبلغ  این 
لباس بارداری باید کتبی باشد.

لوازم اصلی هنگام زایمان

درخواست لوازم اصلی را می توان بصورت کتبی، ۶ هفته قبل از موعد تخمینی (نه 
ً مبلغ ١٨٠ یورو برای دریافت کنندگان  زودتر) ارسال کرد. منطقه نینبرگ / وزر جمعا
کمک هزینه اعطا می کند. با این مقدار نیازهای اولیه کودک مانند پیراهن، شلوار، 
کاپشن، لباس بازی، پیش بند، پارچه مخملی، پوشک، شرت آموزشی، بانداژ ناف، ست 
کالسکه، کفش، شیشه پستانک، وان، دماسنج حمام، حوله حمام، برس مو، پودر، 

کرم، صابون حمام و موارد مختلف دیگر پوشش داده می شود.

کمک یکجا برای تامین هزینه کاالیی

چون  اقالمی  هزینه  تامین  برای  یکجا  هزینه  کمک  می توانید  خاص،  شرایط  در 
کالسکه یا تخت دریافت کنید. در مرکز اشتغال، خانم باردار درخواست های مربوط 
به لوازم اصلی و کمک هزینه کاالیی را به صورت کتبی ارائه می دهد. برای رسیدگی 
باشد  زایمان  تاریخ مقرر تخمینی  پزشکی که نشان دهنده  درخواست، گواهی  به 
نیز الزم است. معموالً ارائه دفترچه سوابق بارداری برای این کار کافی است. اگر در 
ً با دفتردار بخش کمک هزینه در مرکز اشتغال  این خصوص سوالی داشتید، لطفا

تماس بگیرید.

کمک هزینه کودک     
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دریافت کمک هزینه فرزند به دفتر  باید به موقع جهت  از تولد کودک، والدین  پس 
کمک هزینه خانواده در نینبرگ / وزر مراجعه کنند. جهت دریافت کمک هزینه فرزند، 
ً برای آن درخواست کنند و فرم درخواست کمک هزینه کودک را به  والدین باید کتبا
همراه گواهی تولد (شناسنامه) به مقامات تحویل دهند. کمک هزینه را می توان تا 
۶ ماه بعد از تولد درخواست کرد. زمان مورد انتظار برای رسیدگی ۴ تا ۶ هفته است.

والدین کم درآمد می توانند کمک هزینه تکمیلی کودک دریافت کنند. هدف از این 

Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Nienburg/Weser

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

کمک هزینه کودک بصورت ماهانه پرداخت و با توجه به تعداد فرزندان درجه بندی می شود.
از تاریخ ١ جوالی ٢٠١٩، مبالغ زیر را دریافت می کنید: 

٢٠۴ يورو برای فرزند اول و دوم:   
٢١٠ يورو برای فرزند سوم: 
٢٣۵ يورو برای فرزند چهارم و بعدی: 

از تاریخ ١ ژانویه ٢٠٢١، مبالغ زیر را دریافت خواهید کرد:
٢١٩  يورو برای فرزند اول و دوم:   
٢٢۵  يورو برای فرزند سوم: 
٢۵٠  يورو برای فرزند چهارم و بعدی: 

کمک هزینه کودک     

کمک هزینه کودک بصورت ماهانه پرداخت و با توجه به تعداد فرزندان درجه بندی می شود.

I
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II بیکاری  دریافت کمک هزینه  از  و جلوگیری  کار تقویت استقالل مالی خانواده ها 
فرزندان  با  که  می گیرد  تعلق  والدینی  به  کودک  تکمیلی  هزینه  کمک  این  است. 

ازدواج نکرده خود که کمتر از ٢۵ سال سن دارند

در یک خانوار زندگی می کنند. این افراد باید ثابت کنند که درآمدشان (حداقل ٩٠٠
یورو ناخالص برای زوجین، حداقل ۶٠٠ یورو ناخالص برای ولی مجرد) فقط می تواند 
کافی  خانواده  کل  برای  و  را  فرزندانشان  نه  کند،  تأمین  را  خودشان  زندگی  هزینه 
نیست یا به سختی کفایت می کند. کمک هزینه تکمیلی کودک برای هر کودک 
حداکثر ١٨۵ یورو در ماه است. با افزایش درآمد والدین، کمک هزینه تکمیلی کودک 

به تدریج کاهش می یابد تا به صفر برسد.

از  نگهداری  پیش پرداخت  یا  نگهداری  مبلغ  مانند  کودک،  درآمد   ،٢٠١٩ ژوئیه   ١ از 
کودک، فقط در مقابل کمک هزینه کودک با ۴۵ درصد جبران می شود.

حداکثر سقف درآمد از ١ ژانویه ٢٠٢٠ دیگر اعمال نمی شود، بنابراین والدین با درآمد 
بیشتر نیز می توانند از کمک هزینه تکمیلی کودک بهره مند شوند. عالوه بر این اگر 
درآمد شما، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه تکمیلی کودک حداکثر ١٠٠ یورو 

کمتر از SGB II باشد، از کمک هزینه تکمیلی کودک نیز برخوردار خواهید شد. 

کرد  ارسال  کاریابی  آژانس  در  خانواده  هزینه  دفتر کمک  به  می توان  را  درخواست ها 
دفتر کمک هزینه خانواده می تواند  در   KiZ راهنمای  نمود.  تکمیل  آنالین  یا بصورت 

بررسی کند که آیا واجد شرایط کمک هزینه تکمیلی کودک هستید یا خیر.

والدینی که طبق قانون از کمک هزینه مطابق با SGB II یا SGB XII برخوردار می شوند، 
از کمک هزینه تکمیلی کودک برخوردار نخواهند بود. کمک هزینه تکمیلی کودک 
معموالً به مدت شش ماه تعلق می گیرد. اگر درآمد در طی دوره دریافت مزایا تغییر 
کند، تأثیری بر کمک هزینه تکمیلی کودک که قبالً اعطا شده ندارد. همچنین در 
 ً آیین نامه مجددا این  دریافت کمک هزینه،  دوره  در طی  درآمد  صورت کاهش مجدد 

اعمال می شود.

حتی اگر فقط مقادیر کمی از کمک هزینه تکمیلی کودک پرداخت شود، باز هم 
مستحق برخورداری از کمک هزینه تحصیل و مشارکت خواهید بود (به عنوان مثال 
بسته لوازم مدرسه به مبلغ ١۵٠ یورو در طی سال تحصیلی و ناهار رایگان در مدرسه 

یا مهد کودک) اما هزینه مرکز مراقبت روزانه پرداخت نمی شود.

کمک هزینه تکمیلی کودک   
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Bundesagentur für Arbeit

Familienkasse Nienburg/Weser

Verdener Straße 21, 31582 Nienburg/Weser

خدمات تلفنی: 0800/4555530 
Familienkasse-Nienburg@arbeitsagentur.de

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

I
کمک هزینه تکمیلی کودک   
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چه کسی می تواند با بنیاد تماس بگیرد؟

این بنیاد در درجه اول از خانواده های پرجمعیت دارای حداقل سه فرزند که مستحق 
کمک هزینه کودک هستند، والدین مجرد و زنان بارداری

که محل اقامت اولیه یا اقامت همیشگی آنها در نیدرزاکسن است حمایت می کند.

چه زمانی بنیاد کمک می کند؟

به عنوان مثال  دچار مشکل مالی شوید،  پیش بینی  قابل  غیر  دلیل حوادث  به  اگر 
مرگ، بیماری سخت یا طوالنی مدت، بارداری یا تولد کودک، بیکاری، طالق یا جدایی 

از شریک زندگی خود، در صورت عدم دریافت کمک

از جایی دیگر،  بنیاد به شما کمک می کند. این بنیاد شعار «یاری برای کمک به خود» 
را ترویج می کند تا بتوانید دوباره روی پای خود بایستید.

درخواست خود را به کجا ارسال کنم؟

می توانید برای دریافت حمایت از بنیاد، درخواست خود را در مرکز مشاوره بارداری ناحیه 
Freie Wohlfahrtshilfe (به عنوان مثال  در  در یک مرکز مشاوره  یا   Nienburg / Wesern

Arbeiterwohlfahrt, Diakonie, Caritas) ارائه دهید.

Landkreis Nienburg/Weser
FD 362.2 Team Prävention

Frau Bischoff
Weserstraße 13

31582 Nienburg/Weser

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

praevention@kreis-ni.de یا

Lower Saxony بنیاد نیاز خانواده در ایالت مشاوره در مورد مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی    
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Lower Saxony بنیاد نیاز خانواده در ایالت مشاوره در مورد مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی    

مراقبت  (مرکز   Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie
 ،PVZ Embryotox دارویی و مشاوره برای سم شناسی جنینی) برلین یا به طور خالصه
مشاوره تلفنی و آنالین در خصوص خطر داروها را در دوران بارداری و شیردهی براساس 

آخرین اطالعات علمی ارائه می دهد.

پورتال اینترنتی این موسسه، اطالعات  پزشکی به روز در مورد مصرف داروها در دوران 
بارداری و شیردهی را بصورت کامالً آزاد در دسترس قرار می دهد. این کار منطقی است 
زیرا اطالعات موجود در لیست قرمز، اطالعات تخصصی یا درج شده روی بسته بندی 
همیشه به روز نیستند و امکان ارزیابی مقایسه ای خطر بین داروهای مختلف را در 
دسترس قرار نمی دهد. ابزارهای اطالعاتی ذکر شده نه تنها نشان می دهد که خطر 
ماده  یک  مورد  در  مثبت  تجربه  می دهد  نشان  بلکه  است  زیاد  حد  چه  تا  احتمالی 
دارویی تا چه حد گسترده است. عالوه بر این در صورت لزوم، داروهایی که برای بارداری 
مناسب تر هستند پیشنهاد می شود. جهت پرسیدن سواالت تخصصی، می توانید 

با استفاده از فرم و پرسشنامه پیوست شده بصورت آنالین با ما تماس بگیرید.

یک برنامه رایگان نیز برای دانلود در دسترس است. می توانید اطالعات دقیق تر را در 
www.embryotox.de :صفحه اصلی به آدرس زیر پیدا کنید

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

Augustenburger Platz 1,
13353 Berlin

تلفن: 030/450525700  (پشتیبانی تلفنی)
دوشنبه تا جمعه: ٩ صبح تا ١٢:٣٠ بعد از ظهر و ١:٣٠ بعد از ظهر 

sekretariat-embryotox@charite.de (به جز چهارشنبه) تا ۴ بعد از ظهر
www.embryotox.de
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Samtgemeinde Heemsen
Frau Diehl

Wilhelmstraße 4
31627 Rohrsen

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

www.heemsen.de

Samtgemeinde Gr. Hoya
Frau Priggen-de Riese

Schlossplatz 2
27318 Hoya

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

Samtgemeinde Liebenau
Frau Nietfeld
Ortstraße 28

31618 Liebenau
تلفن: 05023/29-25 

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

Samtgemeinde Marklohe
Frau Nietfeld

Rathausstraße 14
31608 Marklohe

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

www.marklohe.de

Samtgemeinde Mittelweser
Frau Wieczorek

Am Markt 4
31592 Stolzenau

تلفن: 05761/705-222 
carmen.wieczorek@

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

Stadt Nienburg/Weser
Frau Nauenburg | Frau Bolz

Marktplatz 1
31582 Nienburg/Weser

تلفن: 05021/87-409 
s.nauenburg@nienburg.de

www.nienburg.de

A

دفاتر خدمات خانواده در جوامع دفاتر خدمات خانواده در جوامع    

در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد خانواده، دفاتر خدمات خانواده در جوامع به 
شما كمك کرده و از شما حمایت می كنند. این دفاتر در تمام زمینه های زندگی و 
فعالیت ها، پاسخگو هستند. این دفاتر با انجام فرآیند درخواست، به خصوص در 
 «WIR SIND DABEI!» مورد مراقبت از کودکان در مهد کودک و صندوق ویژه محلی

مشاوره می دهند و کمک می کنند.
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Stadt Rehburg – Loccum
Frau Dr. Grolms
Heidtorstraße 2

31547 Rehburg – Loccum
تلفن: 05037/9701-36 

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

Samtgemeinde Steimbke
Frau Heilemann

Kirchstraße 4
31634 Steimbke

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

www.steimbke.de

Flecken Steyerberg
Frau Schlemermeyer

Lange Straße 21
31595 Steyerberg

تلفن: 05764/9606-35 
schlemermeyer@steyerberg.de

www.steyerberg.de

Samtgemeinde Uchte
Frau Könemann

Balkencamp 1
31600 Uchte

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

www.uchte.de

دفاتر خدمات خانواده در جوامع دفاتر خدمات خانواده در جوامع    
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چک لیست قبل از تولد  
مراقبت های بهداشتی

به دنبال یک متخصص زنان باشید / بارداری را تعیین کنید  ❍
مراجعه جهت معاینه و مراقبت قبل از زایمان را ادامه دهید  ❍

برای صدور دفترچه سوابق بارداری درخواست دهید  ❍
دنبال یک ماما باشید  ❍

در صورت لزوم، در یک دوره آمادگی جهت تولد شرکت کنید  ❍
در جستجوی یک مرکز تولد باشید و برای تولد ثبت نام کنید  ❍

برای انجام معاینات، یک پزشک متخصص اطفال انتخاب کنید  ❍
در صورت لزوم، در مورد خطرات دارویی در دوران بارداری مشاوره بگیرید  ❍

مشاوره
به یک مرکز مشاوره بارداری مراجعه کنید  ❍

مامای  طریق  از  را  تولد  ابتدای  در  کمک  درخواست  جهت  تماس  شماره  لزوم،  صورت  در   ❍
خانواده یا پرستار خانواده دریافت کنید

موارد مالی
در صورت لزوم برای کمک هزینه بارداری اقدام کنید  ❍

در صورت لزوم، مقرری اضافی برای زنان باردار را از مرکز کار (ALG II) یا اداره رفاه اجتماعی   ❍
(کمک هزینه اجتماعی) درخواست کنید

در صورت لزوم ، تقاضای دریافت کمک هزینه تجهیزات اولیه و لباس بارداری را در مرکز کار   ❍
یا اداره رفاه اجتماعی ارائه دهید

در صورت لزوم، درخواستی برای استفاده از صندوق های «مادر و کودک» بنیاد ارسال کنید  ❍

مجوزها
در صورت لزوم، مدرک پدر بودن را داشته باشید  ❍

در صورت لزوم، تأیید پدر بودن را تحویل دهید  ❍
در صورت لزوم حضانت را برقرار کنید  ❍

در صورت لزوم، قیمومت را برقرار کنید  ❍
در صورت لزوم، از مشاوره برای نامگذاری نوزادان استفاده کنید  ❍

شغل
کارفرما را در مورد بارداری مطلع کنید  ❍

سایر موضوعات
کیف بیمارستان خود را آماده کنید  ❍

لوازم کودک را تهیه کنید  ❍
در صورت لزوم، نحوه مراقبت از خواهر و برادر را هنگام زایمان روشن کنید  ❍

چک لیست پس از زایمان  
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چک لیست قبل از تولد چک لیست پس از زایمان   
مراقبت های بهداشتی

مراقبت های پس از زایمان توسط ماما  ❍
در کالس ورزش بعد از زایمان شرکت کنید  ❍

ً ۶ هفته پس از تولد) پیگیر معاینه در مطب متخصص زنان باشید (تقریبا  ❍
وقت های مالقات را برای معاینات پیشگیرانه در مطب متخصص اطفال تعیین کنید  ❍

برای کودک بیمه درمان بگیرید  ❍
در صورت لزوم، در مورد خطرات دارویی در دوران شیردهی مشاوره بگیرید  ❍

مشاوره
در صورت لزوم به یک مرکز مشاوره بارداری مراجعه کنید  ❍
در صورت لزوم به مرکز مشاوره تحصیلی مراجعه کنید  ❍

(کافه   Cafè Kinderwagen) کنید  استفاده  تولد  ابتدای  در  کمک  از  لزوم،  صورت  در   ❍
کالسکه)، بسته خوش آمد گویی، مامای خانواده)

موارد مالی
برای دریافت کمک هزینه کودک اقدام کنید  ❍

به دنبال کمک هزینه کودک باشید  ❍
در صورت لزوم، برای دریافت کمک هزینه والدین اقدام کنید  ❍

در صورت لزوم، برای دریافت کمک هزینه تکمیلی کودک اقدام کنید  ❍
در صورت لزوم، قیمومت را برقرار کنید  ❍

در صورت لزوم، برای دریافت پیش پرداخت جهت  نگهداری کودک اقدام کنید  ❍
ALG / کمک هزینه تکمیلی اقدام کنید II در صورت لزوم، برای دریافت  ❍

در صورت لزوم، برای دریافت کمک هزینه اجتماعی اقدام کنید  ❍
در صورت لزوم، برای دریافت کمک هزینه مسکن اقدام کنید  ❍

در صورت لزوم، برای یک کودک معلول درخواست کمک ترکیبی کنید  ❍

مجوزها
در صورت لزوم، مدرک پدر بودن را داشته باشید  ❍

در صورت لزوم، تأیید پدر بودن را تحویل دهید  ❍
در صورت لزوم، حضانت را تغییر دهید  ❍

صدور شناسنامه را در اداره ثبت انجام دهید  ❍

شغل
تولد کودک را اطالع دهید  ❍
در صورت لزوم، از مرخصی   ❍

والدین استفاده کنید

یادداشت های شخصی
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پیوست اعالمیه قانونی         

ت
س

سال ٢٠٢٠ معتبر ا
از ژوئن 

می توانید با مراجعه به این سایت درباره خانواده و بارداری اطالعات بیشتری 
کسب کنید :

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

شماره تلفن های اضطراری
110 پلیس   
112 آتش نشانی   
112 اورژانس   

0551-19240 رقم طوارئ السموم  
116 117 خدمات درمانی شبانه روزی 

0800-0022833 اورژانس مادر باردار 
0800-4040020

خدمات اورژانس داروخانه را می توانید در این آدرس پیدا کنید  
www.apotheken.de

A

A
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پیوست     

Helios Kliniken Nienburg از  مایلیم 
حمایت  بدلیل   Mittelweser GmbH
مهربانانه و نیز از همكاران مان در ادارات، 
مقامات مسئول و سایر موسساتی كه 
در ایجاد این جدول زمانبندی برای بارداری 
مشاركت  مشاوره  و  اطالعات  ارائه  و 

داشتند، تشكر كنیم.

اگر در مورد این جدول زمانی پیشنهاد یا 
ً با ما تماس بگیرید: ایده ای دارید، لطفا

Landkreis Nienburg/Weser
FD 362.2 Team Prävention

Frau Bischoff
Weserstraße 13

31582 Nienburg/Weser

ناشر:
District of Nienburg/Weser,

Department of youth
Kreishaus am Schloßplatz

31582 Nienburg/Weser

وضعیت  انتشار،  زمان  در  بروشور  این 
حقوقی و الزامات فعلی را نشان می دهد. 
ما نمی توانیم کامل بودن این بروشور را 
مسئولیتی  هیچگونه  کنیم.  تضمین 
آینده  در  قانونی  تغییر  هرگونه  قبال  در 

پذیرفته نیست.

 ً در صورت داشتن شک و شبهه، صریحا
توصیه می کنیم با بخش های تخصصی 
این مجموعه  در  مسئول تماس بگیرید. 
آدرس ها که لیست شده، هیچ توصیه ای 
خصوص  در  حکمی  یا  محتوا  مورد  در 
کیفیت آنها داده نمی شود. ناشر از حذف 
ناخواسته پیشنهادهای افراد عذرخواهی 

می کند و خواستار تفاهم است..

اعالمیه قانونی     
ت

س
سال ٢٠٢٠ معتبر ا

از ژوئن 

طراحی و تصویرگری توسط: 
www.frau-silberfisch.de
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تیم پیشگیری
Nienburg / Weser منطقه
بهترین آرزوها را برای شما و 

فرزندتان دارد!

یادداشت های شخصی
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تیم پیشگیری
Nienburg / Weser منطقه
بهترین آرزوها را برای شما و 

فرزندتان دارد!
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خانواده


