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مقدمة

أعزائي آباء المستقبل،
سوف تعايش جزًءا مثيًرا من الحياة. الوالدة الوشيكة للطفل سوف تغير حياتك. ابنتك أو 
ابنك سوف يثري حياتك اليومية ويخلق لحظات سعيدة غير اعتيادية. لكن سيحين الوقت 
أيًضا لطرح الكثير من األسئلة الجديدة. العائلة أو األصدقاء الجيدون يمكن أن يوفروا لك 
المساعدة الالزمة عند بدء الحياة اليومية مع الطفل. سوف تحصل على الدعم الالزم حتى 

في المؤسسات التابعة لدائرة الوالية لدينا. قمنا في هذا الكتيب بتجميع معلومات هامة لك.
سوف تجد هنا الردود على كل ما يراودك من أسئلة بشأن الوالدة والشؤون المؤسسية، مثل 
معونة اآلباء، وحق الحضانة، ومعونة األطفال، والنفقة. وأيًضا بشأن العروض التي يتم 
توفيرها لألسر ذات األطفال الصغار في نطاق دائرة أودر-شبري. سوف يدعمك هذا الدليل 
اإلرشادي فيما يتعلق بالمضي في الحياة اليومية لطفلك من البداية بشكل جيد. راحة األطفال 

والعائالت أهم ما يقر في قلبي. وأنا أسعد بأفكارك ومبادراتك بشأن الطريقة التي يمكننا من خاللها كإدارة تحسين سبل 
دعمنا للجيل القادم وآبائه. أتمنى لك ولطفلك حًظا موفًقا، وصحة، وعافية، وأوقاًتا سعيدة!

مع أطيب التمنيات
مانفريد تسالنجا
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الصحة 1

الحمل 111

لقد أصبح األمر أكيًدا – ستنعمين قريًبا بطفل. ماذا اآلن؟ 11111
وطفلك.  أنت  لصحتك  الكثير  فعل  يمكنك  للوالدة،  مثالي  بشكل  التحضير  يتم  حتى  الحياة.  في  مثير  وقت  يبدأ   سوف 

استمتعي بوقتك بقدر اإلمكان في هدوء وبسعادة دون الكثير من الضغوط.
•  سوف يوفر لك مكتب التأمين الصحي الخاص بك المعلومات والعروض الهامة. 
•  ويمكن لمكاتب استشارات الحمل والوالدة أن تقدم لك المشورة، والمساعدة الالزمة، وعرًضا  

عاًما للمساعدات االجتماعية.
•  من الهام المحافظة على مواعيد الفحص مع طبيبة النساء والوالدة. 
•  يستطيع طبيبك المنزلي تقديم المزيد من المساعدات لك بشأن اآلالم الصحية العامة. 
•  سوف يوفر لك طبيب األسنان أيًضا اإلرشادات والنصائح الهامة لصحة أسنانك أنت وطفلك. 

في حاالت النزيف واآلالم، احرصي دائًما على استشارة طبيب أمراض نساء ووالدة.  ̀  

مزيد من الصحة لبطنك – لكن كيف؟
التغذية الصحية والحركة الفعالة سوف تدعمانك لتشعري بالراحة أنت وطفلك.

نحن نوصي...
• بتناول كميات كبيرة من الفاكهة، والخضراوات، ومنتجات األلبان والحبوب. 
• شرب كميات كافية من الماء والنوم لساعات كافية. 
• االستمتاع بالوجبات وتخصيص أوقات لها.  
• التفكير في العقاقير المحتوية على حمض الفوليك. 
• التحرك بقدر كاٍف، وال سيما في الهواء المنعش. 
• تجنبي التعرض لإلجهادات الكبيرة واألحمال الثقيلة. 
• اإلقالع عن التدخين والكحوليات تماًما. 
•  يفضل لصالح الجسم أن يتم استخدام منتجات بدون إضافة مواد عطرية أو صبغات. 

وماذا يتعين أن نفكر فيه أيًضا؟ نصائح ال تهم األم فقط.

نحن نوصي...
•  بعد التحقق من وجود الحمل، االتصال الفوري بالقابلة. 
• حضور دورة التحضير للوالدة. 
• حزم حقيبة المستشفى مبكًرا. 
• تحضير كل األمور للطفل. 
• والتوليد،   النساء  وقسم  والقابلة،  الوالدة،  )مستشفى  الهامة  التليفونات  أرقام    تحضير 

ورقم الطوارئ 112، ورقم االتصال بالتاكسي(.
• اختيار عيادة أطفال وشباب. 
• االستيضاح حول فرد األسرة الذي سيرافقك للوالدة. 
•  تحضير وملء استمارات التسجيل والطلبات ذات الصلة )معونة األمومة، ومنحة رب العمل،  

ومعونة اآلباء، ومعونة األطفال(.
•  تسليم إقرار االعتراف باألبوة/الحضانة لما قبل الوالدة )هام عند تسمية المولود(. 
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ما الذي أقوم بوضعه في حقيبة المستشفى؟ )حوالي 8 أسابيع قبل الموعد المحسوب(

مستندات، أوراق هامة
•  جواز األم 
•  خطاب تحويل طبيب الوالدة إلى المستشفى 
•  بطاقة التأمين الصحي 
•  بطاقة الهوية 
•  كتاب شجرة العائلة مع شهادات الميالد )األم واألب( 

لِك
•    ارتداء قمصان نوم مريحة )محتوية من األمام على أزرار لتسهيل الرضاعة( أو قمصان  

تي شيرت طويلة وواسعة
•  مالبس داخلية )يفضل أن تكون قطنية( 
•  جوارب سميكة ودافئة 
•  أحذية منزل 
•  صديرية للرضاعة 
•  أوعية الَغسل، ومواد العناية بالجسم بدون عطريات، وممسحات االستخدام لمرة واحدة 
•  الموسيقى المحببة، والكتاب المفضل، وكاميرا التصوير، وكاميرا الفيديو 
•  وجبة إفطار وغداء صغيرة ومشروبات 

بالنسبة لِك – طريق السكن
•  المالبس التي كانت مناسبة لِك تقريًبا في شهر الحمل السادس 

بالنسبة للطفل – طريق السكن
•  القميص الصغير/الجسم، سروال بجوارب، جاكيت صغير، جوارب قصيرة، قلنسوة 
• )مالبس مناسبة لفصل السنة( 
•  حفاضات 

•  غطاء صوف، غطاء أطفال 
•  شال األطفال، لرحلة الرجوع في السيارة  

ما الذي يتعين علينا تحضيره في المنزل؟

لِك
•  قمص.ان تي شيرت أو قمصان نوم واسعة ومريحة 
•  القمصان التحتية )السليب(، وسادات سفلية للهالبة )بدون كسوة بالستيكية( 
•  لبنة لنمو النهدين )شعور بالشد( 
•  تركيبات الرضاعة 
•  وسيلة االستحمام في وضع الجلوس 

للطفل
•  مالبس الطفل الصغير، أوعية عناية  
•  حفاضات كمناشف بصق 
•  ترمومتر حمى 
•  زجاجة بشفاطة )عند اللزوم( 
•  فرشاة الزجاجة 

معلومات عامة
•  قومي بالغسل األولي للمالبس 
•  املئي الثالجة بالقدر الكافي )المخزون( 
•  جهزي زاوية وثيرة للطفل في الوقت المناسب 
•  موضع الحفاضة، سنادة موضع الحفاضة 
•  عربة تناول األطعمة أو سرير الطفل الصغير، والمرتبة، وواقية المرتبة 
•  حوض استحمام، وصحن غسل صغير، وترمومتر استحمام 
•  عربة أطفال أو قرص أطفال 
•  سلة مهمالت قابلة إلحكام الغلق لجمع الحفاضات 
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عروض المشورة في الحمل 11112

مشورة الحوامل/مكاتب مشورة نزاعات الحوامل
سوف تحصلين هنا على معلومات واستشارات بشأن موضوعات الحمل، وتنظيم األسرة، والمعونات االجتماعية )معونة 
األطفال، ومعونة السكن، وطلب معونات األوقاف، وما إلى ذلك(، واألسئلة القانونية )حق الحضانة، والتسمية، وما إلى 

ذلك(، وفحوصات الرعاية األولية، ورعاية القابلة، وغير ذلك الكثير.

جمعية pro familia، جمعية مسجلة*
Fellertstraße 85  ï   

15890 أيزن هوتن شتات
03364 6 10 60  !  

 Caritasverband Erzbistum جمعية
Berlin، جمعية مسجلة

Eisenbahnstraße 16  ï   
15517 فورستن فالده

03361 7 70 80  !  
 ،Demokratischer Frauenbund جمعية

جمعية مسجلة *
Liebknechtstraße 20  ï   

15848 بيسكوف
03366 2 26 54  !  

جمعية pro familia، جمعية مسجلة*
Karl-Liebknecht-Straße 21  ï   

15517 فورستن فالده
03361 34 99 17  !  

مكتب مشورة نزاعات الحمل *
Seestraße 37  ï   

15537 إركنر
03362 4 07 13 69  !  
0162 1 32 10 84  "  

)* مكاتب مشورة الحوامل المعترف بها*(

قاصر وطفل صغير؟
...يكون هناك الكثير من الناس لتقديم المساعدة...

ر ينَعمن بحماية خاصة من المجتمع. من الهام في البداية أن يتم التعامل بشكل منفتح  ألن الكثير من الحوامل واألمهات القصَّ
مع كل المسائل. ضعي ثقتك في أبويك، ومعارفك، وأصدقائك.

الدعم والمساندة متوفرة في أي حال:
•  في مكتب استشارات الحوامل 
•  في عيادات األطباء 
•  في مكتب الشؤون الصحية 
•  في مكتب شؤون الشباب 
•  في المدرسة ومكتب شؤون التعليم 

كيف يكون األمر مع القابلة؟ 11113
ترافقك القابلة أثناء الحمل والوالدة، وفي النفاس، وفي وقت الرضاعة. يمكنك طلب الحصول على خدمات القابلة مجاًنا، 

وهذه يتم تمويلها من مكتب التأمين الصحي.
•  بعد التحقق من وجود حالة الحمل، قومي في أسرع وقت باالتصال بالقابلة التي تختارينها 
•  خدمة المرافقة أثناء الحمل في اإلجابة عن األسئلة والشكاوى ذات الصلة 
•  دورات التحضير للوالدة تبدأ بين األسبوع 25 و32 من الحمل 
•  تقديم الرعاية من قبل القابلة، يمكن أن يستمر تقديمها بدًءا من تصريح الخروج من المستشفى  

إلى نهاية  وحتى األسبوع الثامن بعد الوالدة، وفي المسائل والمشاكل التي تظهر، وصوالً 
فترة الرضاعة

•  يرجى االستفسار من القابلة عن دورات إعادة التكوين، وجمنازيوم إعادة التكوين بعد الوالدة،  
والعديد من العروض األخرى ©
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ستجدين مزيًدا من المعلومات أيًضا:
•  لدى مكتب التأمين الصحي المختص التابع لك 
•  في عيادة النساء والتوليد التابعة لك 
•  www.hebammen-brandenburg.de :في اإلنترنت 
•  قابالت في دائرة الوالية في أودر-شبري، بدًءا من صفحة 29 

عروض الحوامل 11114
دورات للحوامل في حالة الحمل الخطر:

"Haus an der Sonne" دار
مؤسسة رعاية طبية للحوامل
Lindenstraße 24  ï   

15526 باد ساروف
033631 437-0  !  

033631 437-36  >  
info@schwangerenkur.de  %  
www.schwangerenkur.de  ̀  

أمسيات معلوماتية واستطالع غرفة الوالدة:

مستشفى المدينة أيزنهوتن شتات، ش.ذ.م.م - مركز اآلباء واألطفال
•  أمسية معلوماتية آلباء المستقبل مع جولة استطالعية لغرفة العمليات، كل يوم خميس رابع  

في الشهر في تمام الساعة السابعة مساًء، بدون تسجيل وصول

•   إفطار للحوامل، كل يوم أربعاء رابع في الشهر،  
 من الساعة 9 إلى 11 صباًحا
تليفون: 543007 03364

مستشفى هليوس باد ساروف الجامعي
•  أمسية معلوماتية آلباء المستقبل مع جولة استطالعية لغرفة العمليات، كل يوم ثالثاء ثالث  

في الشهر في تمام الساعة السابعة مساًء، بدون تسجيل وصول
•  مدرسة آباء هليوس "شتورشننيست"، في المركز الطبي في باد ساروف، تليفون 72291 033631،  

033631 73035
مستشفى فرانكفورت الجامعي )أودر(

•  أمسية معلوماتية آلباء المستقبل مع جولة استطالعية لغرفة العمليات، كل أول يوم خميس  
في الشهر في تمام الساعة السابعة مساًء، بدون تسجيل وصول

•   جولة استطالع في غرفة الوالدة مع تسجيل الوصول، تليفون 5482738 0335  
أو 5482736 0335

•  اللياقة المائية للحوامل في مركز العالج متعدد التخصصات، تليفون 7248954 0178 
مستشفى إيمانويل رودرسدورف

•  أمسية معلوماتية آلباء المستقبل مع جولة استطالعية لغرفة العمليات، كل أول وثالث يوم أربعاء  
في الشهر في تمام الساعة السادسة مساًء، بدون تسجيل وصول

 يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الدورات المنعقدة، واألحداث، وساعات التحدث في مستشفيات الوالدة، 
وفي دار الوالدة، ولدى القابالت، أو في مركز اآلباء واألطفال بالقرب منك )انظر صفحة: 50/49(.
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الوالدة 112

هل ستلدين اآلن؟ 11211

عالمات بدء الوالدة يمكن أن تكون:
•    آالم )سحب منتظم في الظهر، والبطن، و/أو نطاق الخصر، كل 5 دقائق، تستمر لفترة دقيقة  

واحدة، في فترة نصف ساعة(
•   خروج ماء 
•   خروج مخاط 

هذه العالمات يمكن أن تظهر ويصاحبها اضطراب بدني، واضطراب في النوم، وشعور باإلعياء. كما أنه يتعين عليك 
في حاالت النزيف، وحركات األطفال المضطربة، والدوار، وصداع الرأس، والقيء، والميل للقيء أو اإلسهال، زيارة 

المستشفى على الفور للقيام بالفحوصات الالزمة.

مستشفيات الوالدة/دار الوالدة 11212

 مستشفى المدينة 
أيزنهوتن شتات، ش.ذ.م.م

مستشفى متخصص في أمراض النساء والوالدة
Friedrich-Engels-Straße 39  ï   

15890 أيزن هوتن شتات
03364 54-30 07 !  غرفة الوالدة    
03364 54-30 16  الوحدة  
03364 54-33 05  مركز اإلنقاذ 

03364 54-50 االستقبال 
www.khehst.de  ̀  

مستشفى هليوس باد ساروف الجامعي، ش.ذ.م.م
 مستشفى متخصص

 في أمراض النساء والوالدة،
مع إمكانيات دعم أطفال الوالدة المبكرة

Pieskower Straße 33  ï   
15526 باد ساروف

033631 7-22 91 !  غرفة الوالدة    
033631 7-22 81  الوحدة  
033631 7-33 10  مركز اإلنقاذ 

033631 7-0 االستقبال 
www.helios-kliniken.de  ̀  

مستشفى فرانكفورت الجامعي )أودر(، ش.ذ.م.م
 قسم متخصص في أمراض النساء والوالدة،

مع إمكانيات دعم أطفال الوالدة المبكرة
Müllroser Chaussee 7  ï   

15236 فرانكفورت/ أودر
0335 548-27 38 !  غرفة الوالدة    
0335 548-27 36  الوحدة  
0335 548-24 52  مركز اإلنقاذ 

0335 548-0 االستقبال 
www.klinikumffo.de  ̀  

مستشفى إيمانويل رودرسدورف
قسم أمراض النساء والوالدة

Seebad 82/83  ï   
15562 رودرسدورف

033638 83-3 70 !  غرفة الوالدة    
033638 83-4 54  الوحدة  
033638 83-4 69  ليالً  
033638 83-3 55  مركز اإلنقاذ 

033638 83-0 االستقبال 
www.immanuel.de  ̀  
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"Hebammenhaus am Hafen" دار
مستشفى والدة وعيادة قابالت

Am Hafen 20 A  ï   
15864 فينديش ريتس

033679 75079  !  
www.hebammenhausamhafen.de  ̀  

يأتي الطفل الصغير للحياة...ويأتي الكثير من األسئلة معه أيًضا 113

التغذية، والصراخ، والنوم 11311

أسئلة الرضاعة/التغذية
ال حول وال قوة لك، ألن طفلك يرضع بشكل غير جيد؟ سوف تحصلين على المشورة والمساعدة الالزمة لدى طبيب النساء 

والوالدة، أو طبيب األطفال، و/أو مستشارة الرضاعة:

السيدة كورينا إرلينجر
مستشفى هليوس باد ساروف الجامعي

قابلة، خبيرة رضاعة
033631 7-22 84  !   
033631 7-22 86

السيدة يفونه لينكه
شبكة "أسر قوية – أطفال أصحاء"، دائرة والية 

أودر-شبري
IBCLC ممرضة أطفال، خبيرة رضع

03364 505-2289  !  
0151 19 53 38 06  "  

الصراخ
طفلك ال يستطيع النوم، ويصرخ كثيًرا، ويشرب غذاءه بشكل سيئ؟ أنت مجهدة ألن صراخ طفلك كثير؟ يرجى أال تهدهدي 

طفلك! من خالل الهدهدة، ستعرضين حياة طفلك للخطر. أسئلة؟ استشيري طبيب األطفال الخاص بك.
يمكنه أن يحولك إلى ساعة التحدث بشأن الصراخ بشأن األطفال الصغار:

 مركز الرعاية االجتماعية 
للمواليد في فرانكفورت )أودر(
Heilbronner Straße 1  ï   
15230 )فرانكفورت/ أودر(

0335 548-49 85  !  
0335 548-49 90  >  

spz@klinikumffo.de  %  

وضع الطفل الصغير – تفادي حاالت الموت المفاجئ لألطفال
•  الوسط المحيط الخالي تماًما من الدخان لطفلك 
•  كيس النوم أفضل من الغطاء 
•  النوم الليلي في غرفة نوم الوالدين، لكن في سرير خاص به 
•  درجة حرارة النوم المثلى حوالي 18°م 
•  ال تقومي مطلًقا بوضع الطفل دون مراعاٍة في وضع النوم على البطن 

يرجى طلب المشورة والمساعدة لدى طبيب األطفال.
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الفحوصات الوقائية في أول ثالثة أعوام 11312

بعد الوالدة على الفور   U1  

التنفس، نبض القلب، االنعكاسات، وما إلى ذلك    وزن الجسم، طول الجسم، نطاق الرأس    
إعطاء فيتامين K، وما إلى ذلك.    الفحص البدني    

اليوم الثالث إلى العاشر   U2  

التعرف المبكر على أمراض األيض    وزن الجسم، طول الجسم، نطاق الرأس    
إعطاء فيتامين K، وما إلى ذلك    الفحص البدني، التغذية    

اختبار السمع    

األسبوع الرابع إلى السادس   U3  

K إعطاء فيتامين    وزن الجسم، طول الجسم، نطاق الرأس    
استشعار االنعكاسات، وما إلى ذلك.    الفحص البدني، التغذية    

تنظير مفصل الخصر   

الشهر الثالث إلى الرابع   U4  

قدرة الرؤية/السمع    وزن الجسم، طول الجسم، نطاق الرأس    
سلوك الحركة، انعكاسات اإلمساك    الفحص البدني، التغذية    

تطعيمات وقائية، ومن بينها     

الشهر السادس إلى السابع   U5  

التغذية، األسنان    وزن الجسم، طول الجسم، نطاق الرأس    
التطعيم الوقائي، وما إلى ذلك.    الفحص البدني، النمو    

الشهر العاشر إلى الثاني عشر   U6  

قدرة الرؤية/السمع    وزن الجسم، طول الجسم، نطاق الرأس    
سلوك النمو، السلوك االجتماعي       الفحص البدني، النمو، 

   النمو اللغوي الحركات البدائية   
التطعيم الوقائي، وما إلى ذلك.    التغذية، العناية باألسنان     

الشهر 21 إلى 24   U7  

سلوك النمو، السلوك االجتماعي    وزن الجسم، طول الجسم، نطاق الرأس    
النمو اللغوي       الفحص البدني، النمو، 

التفاهم الصوتي/اللغوي    الحركات الراقية/البدائية    
التطعيم الوقائي، وما إلى ذلك.    التغذية، صحة األسنان    

الشهر 34 إلى 36  U7a  

قدرة الرؤية/السمع    وزن الجسم، طول الجسم، نطاق الرأس    
الحركات البدائية والراقية    الفحص البدني، النمو    

السلوك االجتماعي    التغذية    
أنواع الحساسية، وما إلى ذلك    النمو اللغوي    

التفاهم الصوتي/اللغوي   

له.  التابع  الصحي  التأمين  مكتب  أو  األطفال  طبيب  لدى  التفصيلية  المعلومات  من  مزيد  على  الحصول    يمكنك 
`

 
احرصي أيًضا على استخدام الفحوصات الناتجة عن ذلك، وال سيما قبل دخول المدارس.
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نتيجة تقويم التطعيمات 11313
  الرضع واألطفال الصغار

)الشهر 2 إلى 23(
  الرضع واألطفال الصغار  

)العام 2 إلى 17(

15–17 عاًماJ1 9–14 عاًماU9 5–6 أعوام2–4 أعوامU7 23115 شهًراU6 14111 شهًرا4 شهورU4 3 شهور2 شهر6 أسابيعالتطعيمات

> تيتانوس 

> دفتريا 

> السعال الديكي )الشاهوق( 

>  )b المستدمية النزلية من النوع( Hib

> شلل األطفال )التهاب سنجابية النخاع( 

>  B االلتهاب الكبدي

> العقدية الرئوية 

> الفيروسات العجلية 

>  C النيسرية السحائية

> الحصبة 

> النكافية 

> الحصبة األلمانية 

> الجدري المائي )الحماق( 

>  )HPV( سرطان الرحم

لألفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة )سنوًيا( وللحواملالبرد )إنفلونزا( 

G2 G1a

G1bG3G4
)G3(

G )بدًءا من عمر 12 شهًرا(
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N
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G2

N جرعة تطعيم الحقة )في حال عدم اكتمال حماية التطعيمات(  )G4 – G1 التعزيز المناعي األساسي )حتى أربع جرعات تطعيم جزئية G U التراكب مع فحص الكشف المبكر لألطفال 

N جرعة تطعيم تنشيطية   توصية بالتطعيم للبنات والسيدات الشابات J التراكب مع فحص الكشف المبكر للشباب 

 a  التطعيم األول بقدر اإلمكان بدًءا من األسبوع  السادس، بحسب مادة التطعيم

جرعتان أو ثالث جرعات تطعيم بالبلع )G2/G3( على فترات فاصلة، مدة الواحدة 4 أسابيع
b   حديثو الوالدة يحصلون على جرعة تطعيم إضافية في عمر 3 شهور )إجماالً 4 تطعيمات(

 c  بحسب مادة التطعيم، جرعتا تطعيم في سن 9 إلى 13 عاًما أو 9 إلى 14 عاًما. وعند تعزيز التطعيم، يتم تناول تطعيم 
HPV بدًءا من سن 13 أو 14 عاًما بواقع 3 جرعات تطعيم
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بيانات االتصاالت 114

عيادات أطباء النساء والوالدة 11411

طبيب حاصل على دبلوم هايدرون فينكه
ï  مركز الرعاية الطبية   

Friedrich-Engels-Straße 39 
15890 أيزنهوتن شتات

03364 4 45 59  !  

د. طبيب ريناته شولتسه
ï  مركز الرعاية الطبي   

Friedrich-Engels-Straße 39 
15890 أيزنهوتن شتات

03364 4 39 91  !  

طبيب حاصل على دبلوم سيلفيا تيدكه
Neuzeller Straße 24  ï   

15890 أيزن هوتن شتات
03364 6 11 92  !  

طبيب حاصل على دبلوم بيتينا هانز
Fürstenberger Straße 1  ï   

15890 أيزن هوتن شتات
03364 75 10 07  !  

األخصائية زابينه نيدماير
Fürstenberger Straße 1  ï   

15890 أيزن هوتن شتات
03364 75 10 07  !  

طبيب حاصل على دبلوم رالف أورتلوف
Diehloer Straße 68  ï   
15890 أيزن هوتن شتات

03364 41 98 88  !  

عرض شبكة "أسر قوية - أطفال أصحاء" 11314

الطفل الصغير ينظر إلى ضوء العالم ألول مرة.
في إطار الشبكة المحلية "أسر قوية - أطفال أصحاء" بمبادرة 
وطفلك.  أنت  مرافقتك  نود  أودر-شبري،  في  الوالية  دائرة 
وبحسب الرغبة، فإن ممرضاتنا لألطفال يمكنهن زيارتك في 

المنزل. يمكنك التحدث معهن جميًعا في مكانك.

نحن:
•  نخدم الجميع )حتى آباء المستقبل( 
•  نقدم عرًضا منفتًحا، وتطوعًيا، ومجانًيا 
•  مراَفقة لألسر حتى اليوم الثالث للطفل 
•  وسطاء مرافقي األسر التطوعيين حسب رغبة األبوين 

من الذي ستتحدث معه؟

السيدة يفونه لينكه
 خبيرة رعاية األسر، والشؤون

الصحية، وأمراض األطفال
03364 505-2289  !  
0151 19 53 38 06  "  

yvonne.linke@l-os.de  %  

السيدة كريستيانه أندريس
 خبيرة رعاية األسر، والشؤون

الصحية، وأمراض األطفال
03361 599-22 88  !  
01520 1 55 87 08  "  

christiane.andres@l-os.de  %  
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د. طبيب أولريش هورن
Bahnhofstraße 20 a  ï   

15517 فورستن فالده
03361 53 10  !  

د. طبيب جورج هاينريش
Domgasse 1  ï   

15517 فورستن فالده
03361 34 32 07  !  

د. طبيب بياته إنتسنروس
Gartenstraße 34  ï   
15517 فورستن فالده

03361 54 58  !  

د. طبيبة مارجريت راينكه
Karl-Liebknecht-Straße 21  ï   

15517 فورستن فالده
03361 37 40 33  !  

د. طبيب أندرياس النجهاينريش
Am Stadtpark 5  ï   
15517 فورستن فالده

03361 23 61  !  

طبيب حاصل على دبلوم كالوس-ديتر بريم
Am Markt 24  ï   

15859 ستوركوف
033678 6 22 83  !  

طبيب حاصل على دبلوم ماتياس ميركه
Bodelschwinghstraße 46/47  ï   

15848 بيسكوف
03366 2 00 02  !  

طبيب حاصل على دبلوم باربارا باختنر
Liebknechtstraße 15  ï   

15848 بيسكوف
03366 2 63 82  !  

د. طبيب إنجو تايش مان
Pieskower Straße 33  ï   

15526 باد ساروف
033631 21 47  !  

د. طبيب إينس إندلر
Seestraße 23  ï   

15526 باد ساروف
033631 8 94 99  !  

طبيب حاصل على دبلوم أندريا كليمنتس
Seebad 82/83  ï   

15562 رودرس دورف
033638 8 31 15  !  

طبيب حاصل على دبلوم أنيته هيرتسوج
Hermannstraße 40  ï   
15562 رودرس دورف

033638 2475  !  

د. طبيب أولريكه شوسلر
Ernst-Thälmann-Straße 12 b  ï   

15537 إركنر
03362 35 55  !  

د. طبيب فرانكا لينتس/تشخيص الوالدة
Seebad 82/83  ï   

15562 رودرس دورف
033638 8 33 27 / 8 33 28  !  

طبيبة النساء كريستوري راينكه
Altlandsberger Chaussee 126  ï   

15370 فريدرس دورف
033439 5 92 23  !  

د. طبيب أناستاسيا بروبست
Ernst-Thälmann-Straße 12b  ï   

15537 إركنر
03362 45 16  !  
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طبيب حاصل على دبلوم مارتينا راخفال-بينينج
Baltzerstraße 38 A  ï   

15569 فولترز دورف
03362 51 19  !  

د. طبيب شتيفاني هينيكه
Hohes Feld 1 a  ï   

15566 شونايشه
030 64 90 30 64  !  

عيادات أطباء األطفال والشباب 11412

طبيب حاصل على دبلوم أنجيلكا كوخ
Bahnhofstraße 92  ï   

15890 أيزن هوتن شتات
03364 750298  !  

د. طبيب مارجريتا شمينكه *
Inselblick 14  ï   

15890 أيزن هوتن شتات
03364 6 21 00  !  
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طبيب حاصل على دبلوم راينر نواك *
Friedrich-Engels-Straße 40  ï   

15890 أيزن هوتن شتات
03364 4 45 28  !  

طبيب حاصل على دبلوم ماريا إليزابث لوك *
Fürstenberger Straße 1  ï   

15890 أيزن هوتن شتات
03364 75 10 02  !  

طبيب حاصل على دبلوم ميشائيال شولتس *
Beeskower Straße 114  ï   

15890 أيزن هوتن شتات
03364 41 26 12  !  

طبيب حاصل على دبلوم ديتمار أوبرشير *
Friedrich-Engels-Straße 39  ï   

15890 أيزن هوتن شتات
03364 4 45 68  !  

طبيب حاصل على دبلوم باربارا كوفالسكي
Rudolf- Breitscheid-Straße 47 f  ï   

15859 ستوركوف
033678 7 25 47  !  

طبيب حاصل على دبلوم يانينه دريبيش
Brandstraße 54  ï   

15848 بيسكوف
03366 2 20 44  !  

طبيب حاصل على دبلوم ينز-أوفه كولر
Friedrichstraße 22 a  ï   

15537 إركنر
03362 34 50  !  

طبيب حاصل على دبلوم زيمونه فوندرليش
MVZ HELIOS Klinikum Bad Saarow  ï   

Pieskower Straße 33 
15526 باد ساروف
033631 7 35 06  !  

د. طبيب ألينا سايفلكو أوبرمسكا
ï  مركز الرعاية الطبية   

Friedrich-Engels-Straße 39 
15890 أيزن هوتن شتات

03364 41 30 95  !  
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طبيب حاصل على دبلوم يورج بويتل
Seestraße 37  ï   

15537 إركنر
03362 50 10 70  !  

د. طبيب كريستا فولف
Woltersdorfer Landstraße 19  ï   

15537 إركنر
03362 48 02  !  

طبيب حاصل على دبلوم هولجر كيشكا
Am Stadtpark 4-5  ï   

15517 فورستن فالده
03361 25 14  !  

طبيب حاصل على دبلوم مارتينا ألبرشت
Karl-Liebknecht-Straße 21  ï   

15517 فورستن فالده
03361 34 76 80  !  

طبيب حاصل على دبلوم أوته كريتس شمار
Am Priestersee 1  ï   

15537 جرون هايده
03362 63 78  !  

د. طبيب يوتا جايست هارد
Am Stadtpark 5  ï   
15517 فورستن فالده

03361 27 08  !  

ريجينه كرويتس *
Friesenstraße 7  ï   

15566 شونايشه
030 6 49 62 40  !  

طبيب حاصل على دبلوم زابينه كوشان
Bunzelweg 38  ï   

15566 شونايشه
030 6 49 30 42  !  

د. طبيب أنكه سبيت
Seebad 82/83  ï   

15562 رودرس دورف
033638 83157  !  

طبيب حاصل على دبلوم أنتيه ريبه-يانج *
Eichendamm 20  ï   
15569 فولترز دورف

03362 58000  !  

أطباء األطفال والشباب المميزون بعالمة * هم أطباء تدريب عملي أو أطباء ممارسة عامة.
  ̀  

القابالت 11413

قابلة األسرة ماندي فونكه
 قابلة األسرة

في منطقة أيزن هوتن شتات/محيطها
0162 4 45 48 58  !  

كاتارينا فوكس
Gartenfließstraße 12  ï   

15890 أيزن هوتن شتات
03364 2 84 79 90  !  

هايكه شتينتسل
منطقة أيزن هوتن شتات/محيطها

0173 2 63 88 41  !  
إينس مارتن

منطقة أيزن هوتن شتات/محيطها
033652 82 90 01  !  
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كاتارينا ليبه
منطقة أيزن هوتن شتات/محيطها

0177 6 68 72 09  !  
شتيفي شبرانجر

منطقة أيزن هوتن شتات/محيطها
0173 6 26 30 38  !  

أنيه تايشمان
Pillgramer Straße 20 b  ï   

15518 بريزن، أوتي بيجن

رامونا كولمان
Zur Aue 2  ï   

15295 تسيلتندورف
033653 4 24  !  

ليانه بيتريش
Lindenstraße 29  ï   

15848 بيسكوف، أوتي أوجلن
03366 24 81 0/52 04 93  !  

0151 19 53 38 06  "  

أنجيال أوريش
Sawaller Straße 16 c  ï   

15848 تاوخه، أوتي تريباتش
033674 4 20 52  !  

أندريا فيتشر
منطقة ستوركوف/محيطها
033678 4 01 13  !  
0173 2 34 32 58  "  

أنكه سكريبزاك
منطقة ستوركوف/فورستن فالده

033678 4 01 97  !  
0178 6 71 19 32  "  

أنكه فيمر
منطقة ستوركوف/محيطها
033678 4 12 75  !  

يانينا فستفال
منطقة ستوركوف/محيطها
0172 2 34 01 03  !  

كارمن ميركر
Jägerstraße 1a  ï   
15526 باد ساروف

033631 21 19  !  

أنيت تيله
Am Hafen 20 a  !   

15864 فينديش ريتس
033679 7 50 79  ï  

أنجيس فيلجندريهر
منطقة فورستن فالده/محيطها

033679 7 50 79  !  
زيمونه فاجنر

Försterei 1  ï   
 15848 ريتس-نويندورف،

أوتي دراهن دورف
033672 2 23  !  

 ليندا فيرنر
منطقة إدارة والية أودر-شبري/فرانكفورت )أودر(

Straße der Republik 29  ï   
15890 أيزن هوتن شتات

0174 1 66 59 00  !  
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"Am Hafen " دار قابالت 
مستشفى والدة وعيادة قابالت نيت تيله وشركاه

أنكه فيمر/يانينا فيستفال/أجنيس فيلجن دريهر
Am Hafen 20 a  ï   

15864 فينديش ريتس
033679 7 50 79  !  

post@hebammenhausamhafen.de  %  

KEMA عيادة القابالت
مانوال نيكل/كيرستن فويجت

Rudolf-Breitscheid-Straße 51  ï   
15562 رودرس دورف

033638 79 15 80  !  
Praxis-kema@web.de  %  

جمعية القابالت
أندريه يانكه/ جيرلنده شوكه

Neue Gartenstraße 9  ï   
15517 فورستن فالده

03361 5 73 85  !  
andrea.janke1@gmx.de  %  

إنيس هينتسه
Rudolf-Breitscheid-Straße 59  ï   

15537 إركنر
03362 50 09 72  !  

كيرستن فويجت
Am Wachtelschlag 1  ï   

15537 إنكر
03362 29 95 95  !  
0171 7 98 15 96  "  
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كريستيانه بيرليت
Am Rosengarten 44  ï   

15566 شونايشه
030 65 01 36 16  !  
0171 3 80 07 95  "  

بياته فرانتسكه
منطقة فورستن فالده

Fürstenwalder Straße 9  ï   
15374 مونشنبرج

0172 3 20 25 30  !  

إيرا جورليتس-فراون شتاين
Rahnsdorfer Straße 35  ï   

15566 شونايشه
0179 2 24 25 51  !  

يانا تيجلر
Kurze Straße 9  ï   

15566 شونايشه
030 22 17 15 65  !  
0177 2 50 00 09  "  

يوديت لوبكه
Spreewälder Straße 10  ï   

15569 فولترز دورف
03362 50 49 08  !  
0170 8 54 16 43  "  

أليكسا لودمان
Fasanenstraße 27  ï   

15569 فولترز دورف
03362 2 58 58  !  

0172 3 23 87 88  "  



34

الهيئات/الطلباتالصحة

35

أندريا ناجل
منطقة فورستن فالده/محيطها

0172 3 96 63 76  "  

  للحصول على مزيد من المعلومات بشأن اآلباء، يمكنك االطالع على بوابة اإلنترنت على الرابط
`  www.hebammen-brandenburg.de

الهيئات/الطلبات 2

التوثيقات 211

شهادة الميالد/السجل المدني 21111
يتعين في البداية أن يتم التقدم بطلب إصدار شهادة ميالد لحديثي الوالدة. وستحصل عليها من السجل المدني التابع له محل الوالدة. 

سوف تحصل باإلضافة إلى ذلك على:
• وشهادة   اآلباء،  ومعونة  األطفال،  ومعونة  األمومة،  معونة  على  الحصول  طلب  على  للتقديم   شهادة 

ألغراض دينية.
يوفر الكثير من المستشفيات إمكانية تسجيل الدخول كجهة خدمية، ويجب عليك إحضار الشهادة فقط لدى السجل المدني 

)األولى تتكلف 10.00 يورو، وكل نسخة أخرى تتكلف 5.00 يورو(. يتعين أن تكون معك المستندات التالية:

اآلباء المتزوجون:
• شهادة ميالد المستشفى 
• بطاقة الهوية/الجواز 
• شهادة الزواج 

اآلباء غير المتزوجين:
• شهادة ميالد المستشفى 
• بطاقة الهوية 
• شهادة ميالد األم 
• شهادة االعتراف باألبوة، إن وجدت 

ستحصلين في عمليات الوالدة المنزلية على الشهادة من مكتب السجل المدني التابع له مسكنك.  ̀  
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مكتب سجل مدني باد ساروف
Forsthausstraße 4  ï   

15526 باد ساروف
033631 45 1 09  !  

post@amt-scharmuetzelsee.de  %  

مكتب سجل مدني أيزن هوتن شتات 
Zentraler Platz 1  ï   

15890 أيزن هوتن شتات
03364 566 2 39  !  

Marion.Schulze@eisenhuettenstadt.de  %  

مكتب سجل مدني فرانكفورت )أودر(
Marktplatz 1  ï   

15230 فرانكفورت )أودر(
0335 552 34 00  !  

standesamt@frankfurt-oder.de  %  

مكتب سجل مدني رودرس دورف
Hans-Striegelski-Straße 5  ï   
15562 رودرس دورف في برلين

033638 85 121  !  
www.ruedersdorf.de  ̀  

 توثيق األبوة/حضانة اآلباء/النفقة 21112
يتم توثيق حاالت االعتراف باألبوة في مكتب السجل المدني المحلي أو في مكتب الشباب )هنا مجاًنا(. 

إقرار موافقة األم على االعتراف باألبوة وتوثيق الحضانة المشتركة لكال األبوين يمكن أن يتم إصداره مجاًنا في مكتب 
الشباب عند تقديم المستندات الشخصية، وشهادتي ميالد األبوين، وشهادة االعتراف باألبوة. 

ستحصل هنا على شهادة نيجاتيف )معلومة من سجل الحضانة( من خالل تقديم شهادة ميالد الطفل واالعتراف باألبوة.

الوثائق المؤيدة اللتزامات النفقة سيتم تقديمها هنا أيًضا مجاًنا مع تقديم المستندات الشخصية وتقديم ما يثبت النفقة المراد 
توثيقها. وهذه يمكن حسابها هنا أيًضا. في بادئ األمر، اطلب بنفسك من األب أو األم الحصول على المعلومة بشأن دخله/

دخلها في آخر 12 شهًرا. حدد له/لها مهلة 14 يوًما.
إثباتات الدخل، وشهادة ميالد الطفل، واالعتراف  التالية:  اتفق مع مكتب الشباب على تحديد موعد وأحضر المستندات 

باألبوة، وإذا لزم األمر إيصال النفقة إن وجد.

شركاؤك في التحدث بشأن مسائل األبوة والنفقة في مكتب الشباب هم )مرتبون بحسب اسم عائلة الطفل(:

W ،R ،Q ،H ،D إلى A1567-35 03366السيدة كيلبر !

Z ،Y ،X ،V ،U ،T ،P ،M ،J ،I ،E1569-35 03366السيدة بوله !

 S ،G ،F1562-35 03366السيدة بوسيك !

O ،N ،L ،K1529-35 03366السيدة فالتر !

التحقق من األبوة  21113
يقدم مكتب الشباب المشورة والدعم الالزمين لك مجاًنا للتحقق من أبوة الطفل. توجهي في ذلك إلى الموظف المذكور أعاله.
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الماليات 212

معونة اآلباء/معونة اآلباء اإلضافية 21211
تبلغ معونة اآلباء في العادة 65% من متوسط صافي دخل الفرد في آخر 12 شهًرا، ويتم دفعها لمدة 14 شهًرا. 

Onlinerechner > Service > www.bmfsj.de :حاسوب معونة اآلباء  ̀  
يتعين أن يتم التقدم بطلب لذلك خالل أول 3 شهور بعد الوالدة )معونة اآلباء يتم دفعها بأثر رجعي لمدة 3 شهور فقط(.

شركاؤك في الحديث بشأن أسئلة معونة اآلباء ووقت اآلباء هم:

A – H1520-35 03366السيدة شولتس !

I – Q1519-35 03366السيدة زيجر !

R – Z1521-35 03366السيدة فاينرت !

معونة اآلباء اإلضافية تسهل األمر على اآلباء واألمهات لدمج معونة اآلباء والعمل الجزئي مًعا وباإلضافة إلى ذلك، 
يمكن أن يتم تشكيل وقت اآلباء بشكل أكثر مرونة. القواعد والتشريعات المتعلقة بتنظيم معونة اآلباء اإلضافية، وعالوة 

الشراكة، ووقت اآلباء المرن نسبًيا تسري على اآلباء وأطفالهم بدًءا من مواليد 1 يوليو 2015.
يصل  الذي  الجزئي  الوقت  نطاق  اآلن.  حتى  تصرف  التي  اآلباء  معونة  عالوة  على  أيًضا  الحصول  باإلمكان  يزال   وال 
إلى 30 ساعة أسبوعية ال يسمح بتجاوزه. وبالمثل فإن اآلباء يمكنهم اآلن االختيار من بين مبلغ معونة اآلباء أو معونة اآلباء اإلضافية.

www.familien-wegweiser.de  ̀  
احصل على المشورة الالزمة من مكتب شؤون الشباب.

معونة األطفال 21212
ال يتم دفعها أوتوماتيكًيا، لكن يجب التقدم بطلب مماثل للحصول عليها. وهو ما يحدثلدى مكتب الشؤون األسرية التابع 

لوكالة العمل في فرانكفورت )أودر(.

وكالة العمل – صندوق األسر
Heinrich-von-Stephan-Straße 2  ï   

15230 فرانكفورت )أودر(
العنوان البريدي

%  صندوق أسر برلين براندنبورج   
14465 بوتسدام

0800 4 55 55 30  !   
)االتصال مجاًنا لِك(

www.familienkasse.de :يمكن تنزيل استمارة التقدم بالطلب على اإلنترنت من الرابط  ̀  
www.arbeitsagentur.de :يمكنك الحصول على النشرة المحدثة لمعونة األطفال على الرابط  ̀  
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عالوة النفقة  21213
ال يتم توفير خدمات المعونة إال بناًء على تقديم طلب كتابي. يمكنك الحصول على استمارات الطلب لدى مكتب مقاطعة بيسكوف 
ومكتب شؤون الشباب، 7 شارع برايت شايد شتراسه في 15848 بيسكوف، أو من خالل االستفسار التليفوني مع المسؤولة 
 www.landkreis-oder-spree.de/unterhaltsvorschuss المختصة المذكورة أدناه، أو على الرابط

)ستجد هنا أيًضا معلومات خاصة بالمستندات التي يتعين عليك إحضارها(.

شركاء التحدث معك بشأن عالوة النفقة هم

L ،J ،I ،H1564-35 03366السيدة ميتكه !

Z ،Q ،N ،M ،F1525-35 03366السيدة فايس !

Y ،X ،V ،U ،O ،C ،B ،A1506-35 03366السيدة شوبر !

S1509-35 03366السيدة يبلد !

K ،E1573-35 03366السيدة ياكا !

W ،P ،G1508-35 03366السيدة هاكر !

T ،R ،D1535-35 03366السيدة ماشنوف !

المسح الضوئي ببساطة كود االستجابة 
السريع

المزيد من المعلومات
حول كتالوج المعونات
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عالوات 21214

عالوة األطفال
هي منحة مالية مرتبطة بالدخل يتم منحها لآلباء محدودي الدخل، الذين على الرغم من استطاعتهم كسب أقواتهم بأنفسهم، 

إال أنهم ال يمكنهم تحمل نفقات الطفل. 

  منشور معونة األطفال www.kinderzuschlag.de، التقدم بطلب للحصول عليها في مكتب شؤون األسرة 
في وكالة العمل األلمانية. `

معونة السكن
من يحصل على دخل قليل، يمكنه الحصول على معونة السكن. وهي تساعد مستحقيها على التكفل بنفقات السكن. والجهة 
المختصة بتقديمها هي مكتب معونات السكن التابع لمكتب الشؤون االجتماعية في دائرة الوالية في أودر-شبري. يمكنك 
)مكتب   03366 35-0 الرقم  على  أو   www.landkreis-oder-spree.de المختص:  الموظف  معرفة  هنا 

معونات السكن(.

معونة األمومة
الوالدة وبعدها )تبلغ في  السارية قبل  الحماية  أثناء فترات  القانونية  التأمين الصحي  يتم دفع معونة األمومة من مكاتب 
األحوال العادية 6 أسابيع قبل الوالدة و8 أسابيع بعدها، وتكون في حاالت الوالدة المبكرة أو والدات التوائم 12 أسبوًعا 
بعد الوالدة( وأيًضا في يوم الوالدة. معونة األمومة يمكن أن يتم التقدم بطلب الحصول عليها بشكل مبكر للغاية، قبل سبعة 
بداية مهلة  باستصدارها قبل أسبوع من  ُيسمح  بذلك  المتعلقة  الطبية  الشهادة  المحدد، حيث إن  الوالدة  أسابيع من موعد 

الحماية.
بالتأمين  قانونًيا  يتمتعن  الالتي  السيدات  فقط  القانونية تحصل عليها  الصحي  التأمين  مكاتب  المقدمة من  األمومة  معونة 

الصحي، إما طواعية وإما بالتأمين اإللزامي والالتي يحق لهن الحصول على معونة المرضى.

معونة األمومة الصادرة عن مكتب التأمين الصحي األلماني
للتأمين الصحي  الخاضعات  السيدات  المثال،  قانوني )على سبيل  تأمين صحي  إلى أي مكتب  المنضمات  السيدات غير 
الخاص أو الحكومي اإللزامي لتأمين األسر(، سوف يحصلن على معونة األمومة بقيمة تبلغ في مجملها 210 يورو بحد 

أقصى مع:

مكتب التأمينات االتحادية – مكتب معونات األمومة
Friedrich-Ebert-Allee 38  ï   

53113 بون
0228 6 19 18 88  !  

mutterschaftsgeldstelle@bva.de  %  
www.mutterschaftsgeld.de  ̀  

معونة رب العمل لمعونة األمومة
إذا زاد متوسط صافي األجر اليومي عن مبلغ 13 يورو )صافي األجر الشهري 390 يورو(، يكون رب العمل ملزًما 
بتعويض الفارق في صورة منحة تقدم على معونة األمومة. وهو ما يسري أيًضا على العاملين محدودي الدخل، طالما أن 

صافي أجورهم يزيد عن 390 يورو.

معونات األوقاف 21215
القانونية  المتطلبات  تكن  لم  ما  واحتياج  مواقف عوز  في  الوقوع  تجنب  األسر على  تساعد  أن  يتعين  األوقاف  معونات 
للمعونات الحكومية كافية. يرجى الحضور في الوقت المناسب قبل الوالدة، أي في شهور الحمل األولى )نظًرا لطول فترة 

النظر في الطلبات!(، وتقديم الطلبات من خالل مكاتب الحمل االستشارية التالية.
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جمعية pro familia، جمعية مسجلة
Karl-Liebknecht-Straße 21  ï   

15517 فورستن فالده
03361 34 99 17  !  

جمعية pro familia، جمعية مسجلة
Fellertstraße 85  ï   

15890 أيزن هوتن شتات
03364 6 10 60  !  

مكتب مشورة نزاعات الحمل 
Seestraße 37  ï   

15537 إركنر
03362 4 07 13 69  !  
0162 1 32 10 84  "  

 Demokratischer جمعية
Frauenbund، جمعية مسجلة 

Liebknechtstraße 20  ï   
15848 بيسكوف

03366 2 26 54  !  

العمل المساند PRO - مركز التوظيف للمقاطعة 21216
والمشاركة،  للتعليم  ومعونات  االجتماعية،  والمعونة  الثانية،  البطالة  معونة  على  للحصول  بطلب  التقدم  هنا   يمكن 

بحسب متطلبات مستحقي الدعم.
للنفقة والتدفئة،  الثانية والمعونة االجتماعية تشمالن االحتياج الدوري، واالحتياجات المتعددة، واالحتياج  معونة البطالة 
الخصوص،  وجه  على  ستتم  الشباب،  والبالغين  والشباب،  األطفال،  مع  األولي.  التجهيز  نفقات  خاصة  بصفة   وأيًضا 

إلى جانب االحتياج الدوري، مراعاة االحتياج للتعليم والمشاركة في الحياة االجتماعية والثقافية في المجتمع.

السيدات الحوامل الالتي يحصلن على معونة البطالة الثانية تتاح لهن لدى مركز التوظيف بالمقاطعة إمكانية التقدم بطلب 
الحصول على المعونات التالية التي تقدم لمرة واحدة:

• كسوة الحوامل  
• تجهيزات األطفال الصغار، مثل 
• الكرسي العالي 
• عربة األطفال 
• سرير األطفال 
• التجهيزات األولية لغرفة األطفال 

بحسب حالة كل والدة. وباإلضافة إلى ذلك، تتوفر أيًضا إمكانية التقدم بطلب للحصول على مزيد من االحتياج للحوامل 
بما يعادل نسبة 17% من المقدار المنتظم.

مكتب المصالح اإلقليمي لمدينة أيزن هوت شتات
العمل المساند PRO - مركز التوظيف للمقاطعة

Am Trockendock 1 A  ï   
15890 أيزن هوت شتات

N  الثالثاء/الخميس من الساعة 09:00 ص –   
12:00 ظ، ومن الساعة 01:00 ظ - 06:00 م

!  99 47-505 03364 )بحسب تعريفة    
االتصاالت المحلية(

دائرة والية أودر-شبري
العمل المساند PRO - مركز التوظيف للمقاطعة

Breitscheidstraße 7  ï   
15848 بيسكوف 

N  الثالثاء/الخميس من الساعة 09:00 ص –   
12:00 ظ، ومن الساعة 01:00 ظ - 06:00 م

!  99 45-35 03366 )بحسب تعريفة االتصاالت   
المحلية(

مكتب المصالح اإلقليمي لمدينة إنكر
العمل المساند PRO - مركز التوظيف للمقاطعة

Bahnhofstraße 13-16  ï   
15537 إنكر

N  الثالثاء/الخميس من الساعة 09:00 ص –   
12:00 ظ، ومن الساعة 01:00 ظ - 06:00 م

99 48-2999 03362 )بحسب تعريفة   !  
االتصاالت المحلية(

مكتب المصالح اإلقليمي لمدينة فورستن فالده
العمل المساند PRO - مركز التوظيف للمقاطعة

Am Bahnhof 1  ï   
15517 فورستن فالده

N  الثالثاء/الخميس من الساعة 09:00 ص –   
12:00 ظ، ومن الساعة 01:00 ظ - 06:00 م

!  99 46-599 03361 )بحسب تعريفة    
االتصاالت المحلية(
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مكتب المصالح اإلقليمي لمدينة ستوركوف
العمل المساند PRO - مركز التوظيف للمقاطعة

Rudolf-Breitscheid-Straße 28  ï   
15859 ستوركوف

N  الثالثاء/الخميس من الساعة 09:00 ص –   
12:00 ظ، ومن الساعة 01:00 ظ - 06:00 م

!  4999-4076 033678 )بحسب تعريفة   
االتصاالت المحلية(

الرعاية النهارية لألطفال 213
تضمن الرعاية النهارية لألطفال الجمع بين األسرة والعمل، وهي تخدم راحة األطفال ونموهم. األطفال بدًءا من عامهم 
والرعاية،  والتعليم،  التربية،  على  الحصول  في  القانوني  الحق  لديهم  الخامسة  الدراسية  المرحلة  دخولهم  وحتى  األول 

والعناية في أي من دور الرعاية النهارية لألطفال.

أين يمكنني أن أجد أًيا من دور الرعاية النهارية لألطفال أو مكتب رعاية األطفال النهاري؟ 21311

  يمكنك االطالع على دور الرعاية النهارية لألطفال في دائرة المقاطعة في أودر شبري على الرابط 
`  

www.landkreis-oder-spree.de

أين يمكنني الحصول على المعلومات؟
• لدى المتخصصين في الجهات المعنية 
• لدى المكاتب، والمدن، والمقاطعات 
• لدى مكتب شؤون الشباب 

متى يتعين أن يتم تقديم طلب تحديد االحتياج لدى مكتب شؤون الشباب؟ 21312

األطفال حتى إنهاء عامهم  األول:
• الطلب يكون ضرورًيا دائًما  

األطفال من عامهم األول وحتى دخول المدرسة:
• الرعاية حتى 30 ساعة ال تتطلب تقديم طلب  
• الرعاية لمدة تزيد عن 30 ساعة تتطلب تقديم طلب  

األطفال من الصف األول إلى الرابع:
• الرعاية حتى 20 ساعة ال تتطلب تقديم طلب  
• الرعاية لمدة تزيد عن 20 ساعة تتطلب تقديم طلب  

األطفال من الصف الخامس إلى السادس
• الطلب يكون ضرورًيا دائًما  

يمكنك الحصول على الطلبات، واإلثباتات الضرورية، والمزيد من المعلومات من خالل زيارتك لصفحة اإلنترنت لدائرة 
المقاطعة في أودر-شبري ولدى شركاء التحدث المحليين المذكورين.

  نصيبك من التكلفة يكون واحًدا مع دور الرعاية النهارية لألطفال والجليسات النهاريات، أي أن الرعاية 
مع وجود جليسة نهارية ال تكون أغلى منها في أي من دور الرعاية النهارية.  `
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شركاء التحدث بشأن طلب تحديد المتطلب القانوني في نطاق الرعاية النهارية لألطفل هم:

زيجلنده بوجه
دائرة اختصاص مدينة إركنر، مقاطعة جرون 

هايده، مقاطعة شونايشه، مكتب شبري هاجن، مدينة 
ستوركوف، مقاطعة فولترز دورف

Breitscheidstraße 7  ï   
15848 بيسكوف

 03366 35–25 13  !  
03366 35–15 99  >  

sieglinde.boge@l-os.de  %  

أورسوال شولتس
دائرة اختصاص مدينة بيسكوف، مكتب بيسكوف 

فينكنهيرد، مدينة أيزن هوتن شتات، مدينة فريدالند، 
مكتب شالوبيتال، مكتب نويتسلله
Breitscheidstraße 7  ï   

15848 بيسكوف
 03366 35–25 15  !  
03366 35–15 99  >  

ursula.scholz@l-os.de  %  

بيانكا جيركه
دائرة اختصاص رعاية الطفل خارج دائرة والية 

أودر-شبري
Breitscheidstraße 7  ï   

15848 بيسكوف
 03366 35–25 18  !  
03366 35–15 99  >  

bianca.gericke@l-os.de  %  

مارسيل شنايدر
دائرة اختصاص مدينة فورستن فالده، مكتب 

أودرفورالند، مقاطعة ريتس-نويندورف، مكتب 
شارموتسل زيه، مقاطعة شتاين هوفل، مقاطعة تاوخه

Breitscheidstraße 7  ï   
15848 بيسكوف

 03366 35–15 24  !  
03366 35–15 99  >  

marcel.schneider@l-os.de  %  

عروض األسر 3

هذه  وتوفير  األقاليم  من  لألسر  العروض  لتقديم  متاحة  أودر-شبري  في  المقاطعة  دائرة  في  المبكرة  المساعدات  شبكة 
المعلومات على اإلنترنت. يرجى زيارتنا على الرابط:

www.los-family.de  ̀  
مراكز اآلباء واألطفال/األسر 311

مقابلة آخرين؟؟ تبادل المعارف؟ استغل العروض المقدمة، مثل مجموعات الحضانات، وتدليك األطفال الصغار، وألعاب 
األطفال، وسباحة األطفال، ومشورة التغذية، وغيرها الكثير...

...على سبيل المثال، في مراكز اآلباء واألطفال أو مراكز األسر بالقرب منك:

مركز اآلباء واألطفال في ستوركوف
Altstadt 24  ï   

15859 ستوركوف
033678 4 05 27  !  

DRK – مركز رعاية األسر
Kiefernweg 67  ï   

15848 بيسكوف
03366 15 30 19  !  

مركز اآلباء واألطفال بمدينة إركنر
Walter-Smolka Straße 10  ï   

Erkner 15537
03362 8 89 97 02  !  

www.eltern-kindzentrum-erkner.de  ̀  
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مركز اآلباء واألطفال
 AWO Kita دار الرعاية النهارية لألطفال

"Kinderrabatz"
Petershagener Straße 23  ï   

15518 بريزن
033607 59-7 13  !  

eltern-kind-zentrum-briesen@  %   
awo-fuerstenwalde.de

مركز أسر لويشت تورم
Rosenberg-Straße 51  ï   

15569 فولترز دورف
03362 70 04 95  !  

مركز اآلباء واألطفال
An der Löcknitz 1  ï   

15537 جرون هايده
0172 3 82 15 25  !  

ekz@gemeinde-gruenheide.de  %  

 Mehrgenerationenhaus دار
Fürstenwalde

Wladimir-Komarow-Straße 42 e  ï   
15517 فورستن فالده
03361 74 90 28  !  

kdost@awo-fuerstenwalde.de  %  
مركز األسر

"Pusteblume" دار رعاية واندماج األطفال النهارية
 Fröbelring 1  ï   

15890 أيزن هوتن شتات
03364 77 33 80  !  ©
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مجموعات الحضانات
للتواصل مع أطفال آخرين،  آباء آخرين، وإتاحة اإلمكانية لطفلك  الخبرات مع  لتبادل  هل تبحث عن مجموعة حضانة 

والتعرف إلى إحدى دور الرعاية النهارية لألطفال؟
يرجى االستفسار عن ذلك في دور الرعاية النهارية لألطفال أو البحث على اإلنترنت:

www.los-family.de  ̀  
وعندما تكون الرعاية ضرورية... 312

مكاتب استشارات التربية 31211

ستحصل هنا مثالً على المشورة بشأن:
أسئلة بخصوص نمو األطفال وتربيتهم  
مشكالت في الحياة الجماعية في األسرة وعالقات الشراكة  
أسئلة بخصوص األبوة المبكرة  

دائرة والية أودر-شبري
مركز التربية واستشارات األسر

Poststraße 38  ï   
15890 أيزن هوتن شتات

03364 77 14 91  !  

دائرة والية أودر-شبري
مركز التربية واستشارات األسر
Breitscheidstraße 7  ï   

15848 بيسكوف
03366 35-15 26  !  
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AWO مركز
مركز التربية واستشارات األسر

Hessenwinklerstraße 1  ï   
15537 إركنر

03362 47 15  !  

AWO مركز
مركز التربية واستشارات األسر

 Eisenbahnstraße 140  ï   
15517 فورستن فالده
03361 34 03 76  !  

الدعم من خالل مكتب شؤون الشباب 31212

الحياة اليومية مع األطفال
...تضفي السعادة لكنها كثيًرا ما تكون مرهقة جًدا. األسرة، والتربية، والمدرسة، وصحة األطفال، كل ذلك يتطلب منكم 
أن تكونوا آباء؟ أنتم المتخصصون إليجاد الحل ونحن المتخصصون في تنفيذ العملية. يرجى التوجه إلى مكتب شؤون 

الشباب لديك:
لدى ظهور حاالت سلوكية ملفتة على األطفال والشباب  
 مع المشكالت الفردية واألسرية الخاصة والصعوبات التربوية  
في مواقف النزاعات في المدارس و/أو في األسرة  
في مشكالت االنفصال والطالق  
في المسائل المتعلقة بالتبني واستقبال الربائب )األبناء بالتربية(  
عند البحث عن حلول جديدة  
في مواقف األزمات  

دائرة والية أودر شبري/مكتب الشباب
Breitscheidstraße 7  ï   

15848 بيسكوف
03366 35-25 11  !  
03366 35-15 99  >  

jugendamt@l-os.de  %  

دائرة والية أودر شبري/مكتب الشباب
المركز الفرعي في فورستن فالده/إرنكر

Am Bahnhof 1  ï   
15517 فورستن فالده
03361 599-25 40  !  
03361 599-15 98  >  

دائرة والية أودر شبري/مكتب الشباب
المركز الفرعي في أيزن هوتن شتات
Karl-Marx-Straße 35 c  ï   

15890 أيزن هوتن شتات
03364 505-43 30  !  
03364 505-15 97  >  

مراكز التدعيم والمشورة المبكرة 31213
هل لديك شك في نمو طفلك بشكل صحيح؟ لم يجِر بعد، ولم يقل "ماما" بعد؟ كوني هادئة في البداية، فأي طفل يتطور 
الالزمة  المشورة  على  الحصول  فيمكنك  ذلك،  من  الرغم  على  أخرى  أسئلة  لديك  كانت  إذا  اآلخر.  مختلف عن   بشكل 

في المراكز االستشارية والدعم المبكر التالية:
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 ،Lebenshilfe Oder-Spree جمعية
جمعية مسجلة

مركز التدعيم والمشورة المبكرة 
Wladimir- Komarow-Straße 19  ï   

15517 فورستن فالده 
31 30 3 03361 أو 19 86 35 7 03361  !  

lebenshilfe�fuewa@t-online.de  %  

 ،Lebenshilfe Eisenhüttenstadt جمعية
جمعية مسجلة

مركز التدعيم والمشورة المبكرة المتنقل
Maxim-Gorki-Straße 25 b  ï   

15890 أيزن هوتن شتات 
20 2-7695 03364 أو 21 7695-2  !  

ffb@lebenshilfe-los.de  %  

الدعم من خالل مكتب الصحة 31214

شبكة "أسر قوية - أطفال أصحاء"
بنمو  المتعلقة  المسائل  بشأن  الالزمة  المشورة  ...تقدم 
النمو،  وسلوك  والتغذية،  والرضاعة،  والحمل،  األطفال، 
المبكر، والتطعيمات، والمساعدة  التعرف  وأهمية فحوصات 
من  الكثير  ذلك  وغير  الصغار،  واألطفال  للرضع  األولية 

الموضوعات.

يفونه لينكه
 النطاق االجتماعي:

أيزن هوتن شتات، بيسكوف
 03364 505-22 89  !  
0151 19 53 38 06  "  

yvonne.linke@l-os.de  %  

كريستيانه أندريس
 النطاق االجتماعي:

فورستن فالده، ستوركوف، إرنكر
03361 599-22 88  !  
01520 1 55 87 08  "  

christiane.andres@l-os.de  %  

31215 )SPZ( مركز الرعاية االجتماعية للمواليد
منهكة وحائرة، تشعرين بأنك وحيدة وقلقة على طفلك؟ طفلك ال يستطيع النوم، ويصرخ كثيًرا، ويشرب غذاءه بشكل سيئ؟
في موقف كهذا يظهر الكثير من األسئلة. يسر مركز SPZ أن يساعدك في إيجاد أسباب هذه االختالالت وعالجها. يعمل 

هنا فريق مكون من أطباء أطفال،وخبراء في المداواة وعلم النفس، ومعالجون بالطب الطبيعي، وما إلى ذلك.
.SPZ تحدثي مع طبيب األطفال الخاص بك أو توجهي مباشرة إلى مركز

مركز الرعاية االجتماعية للمواليد
إشراف د. طبيب حاصل على دبلوم بيتر برينت

Heilbronner Straße 1  ï   
)فرانكفورت/ أودر(

0335 548-49 76  !  
0335 548-49 80  >  

spz@klinikumffo.de  %  
©

 O
ks

an
a 

K
uz

m
in

a 
- F

ot
ol

ia
.c

om



56

عروض األسرعروض األسر

57

 عروض تدعيم األسر لشبكة "أسر قوية - أطفال أصحاء" 31216
أي عرض تدعيم لألسر يتم تقديمه مجاًنا وبشكل تطوعي. 
األسر،  عن  الحمل  يخففون  التطوعية  العروض  مقدمو 
ويساندونها، ويرافقونها في حياتهم اليومية. يحصل مقدمو 
والحماية  التدريب،  دورات  على  التطوعية  العروض 

التأمينية، والمرافقة المتخصصة.
هل ترغب في الحصول على المساندة في حياتك األسرية؟ 
هل ترغب بنفسك في تدعيم األسر الشابة وأن تصبح من 
إلى  التوجه  عندئٍذ  يمكنك  التطوعية؟  العروض  مقدمي 

منسقي الشبكات:

السيدة يفونه لينكه
منسقة الشبكات

03364 505-2289  !  
0151 19 53 38 06  "  

yvonne.linke@l-os.de  %  

السيدة كريستيانه أندريس
منسقة الشبكات

03361 599-22 88  !  
01520 1 55 87 08  "  

christiane.andres@l-os.de  %  

منشورات هامة 313

خطابات اآلباء 31311
خطابات اآلباء التي توجهها جمعية ANE، جمعية مسجلة 
)دائرة عمل التربية الجديدة(، يتم إرسالها مجاًنا بناًء على 
من  بدًءا  صغيًرا.  تربية"  "مستشار   46 وعددهم  الطلب. 
الطفل، ستصل هذه  الثامن من والدة  اليوم  الوالدة وحتى 
أي خطاب  أي خطاب!  مثل  اآلباء.  بيوت  إلى  الخطابات 
يطابق عمر الطفل المعني. تتناول خطابات اآلباء األسئلة 

التي يطرحها اآلباء.

www.ane.de  ̀  
جمعية ANE، جمعية مسجلة

030 25 90 06 0  !  
ane@ane.de  %  
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روابط مفيدة 31312

يمكنك هنا الحصول على معلومات بشأن المنح والمعونات التي تقدم لألسر بغرض النمو الصحي لطفلك وبشأن القواعد 
القانونية السارية والنصائح من مركز حماية المستهلك.

www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de  www.familienwegweiser.de
www.kindergesundheit-info.de  www.familien-in-not.de

www.impfen-info.de  www.gesund-ins-leben.de
www.bmfsj.de  www.bzga.de

www.vzb.de  www.kinderumweltgesundheit.de

قانون خصوصية الوالدة 

ال توجد امرأة حامل في ألمانيا مضطرة إلى أن تنجب طفلها في وحدة وخلسة.قراءة المزيد على الرابط
www.bmfsfj.de

رابطة األمهات واآلباء وحيدي التربية

معلومات بشأن عروض تدعيم وحيدي التربية، مثل الجوالت والمشورة وما إلى ذلك، قراءة المزيد أسفل 
www.vamv.de

المعهد الشعبي العالي

بدًءا من "سباحة األطفال" إلى "ما جدوى اإلنترنت لطفلي؟" - عروض الدورات التي يقدمها المعهد الشعبي العالي أسفل 
www.vhs-los.deG

ina S
anders - Fotolia.com

 ©

المسح الضوئي ببساطة كود االستجابة 
السريع

المزيد من المعلومات
www.los-family.de
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عناوين هامة 31314

محكمة فورستن فالده االبتدائية
Eisenbahnstraße 8  ï   

15517 فورستن فالده
03361 509-6  !  

مركز خدمة األطفال والشباب في أيزن هوتن شتات
Maxim-Gorki-Straße 25  ï    

15890 أيزن هوتن شتات
03364 41 89 14  !  

مستشفى فرانكفورت الجامعي )أودر(
Müllroser Chaussee 7  ï   

15236 فرانكفورت )أودر(
0335 548-0  !  

محكمة أيزن هوتن شتات االبتدائية
Diehloer Straße 62  ï   
15890 أيزن هوتن شتات

03364 405-00  !  

مستشفى هليوس باد ساروف الجامعي
Pieskower Straße 33  ï   

15526 باد ساروف
033631 7-0  !  

مستشفى أيزنهوتن شتات
Friedrich-Engels-Str. 39  ï   

15890 أيزن هوتن شتات
03364 54-50  !  

مستشفى إيمانويل رودرس دورف
Seebad 82/83  ï   

15562 رودرس دورف
033638 83-0  !  

أرقام تليفونات هامة 31313

! 40 92 1 030االتصال االضطراري في حاالت التسمم
! 112المطافئ/طبيب الطوارئ

! 110الشرطة 
! 73 12 29 0331 )جمعية فايسر رينج، جمعية مسجلة(العنف المنزلي

)LOS 61 63 76 3 01520 )الباحثون عن المشورة في !

! 11 01 11 1 0800 أو 22 02 11 1 0800الرعاية النفسية على التليفون

! 33 03 11 1 0800الرعاية النفسية لألطفال على التليفون

! 86 37 4 03364دار أيزن هوتن شتات لحماية المرأة

! 81 74 5 03361دار فورستن فالده لحماية المرأة

! 00 00 84 6 0335دار فرانكفورت لحماية المرأة )أودر(

! 16 60 11 0800العنف ضد المرأة
! 14 89 41 03364خدمة األطفال والشباب للطوارئ

! 20 00 04 4 0800الوالدة الخصوصية
! 11 21 33 3 0800تليفون األمهات
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في إطار بدعم من

كتيب صادر عن مكتب شؤون الشباب والمكتب الصحي في دائرة الوالية في أودر-شبري.

بالتعاون مع شبكة "أسر قوية - أطفال أصحاء"

وشبكة "حماية األطفال والمساعدات المبكرة في دائرة الوالية في أودر شبري"
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